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1/1 SikaBond®-5251

SikaBond®-525 
Vattenbaserat sättlim 
 

Användning 
Beskrivning 

Vattenbaserat snabbtorkande sättlim på akrylatbas som torkar genom avdunstning 
av vatten. Det har mycket god vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial såsom 
betong, trä, tegel, sten, klinker, aluminium och målade ytor. SikaBond®-525 miss-
färgar inte omgivande material och är genomtorr efter ca 1 dygn vid +20ºC. 
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 

Användningsområde Används för uppsättning av gips, träfiberskivor, trälister, socklar, foder mm mot 
underlag av trä, gips, spånskivor, träfiber, betong o d. Det är utmärkt till limning 
cellplast. 

Förbehandling Underlaget skall vara rent och fritt från lösa partiklar, fett och olja. Ytorna kan vara 
fuktiga men ej blöta.  

Utförande Applicera SikaBond®-525 med SikaFogpistol i ca 5 mm breda strängar. Vid monter-
ing av skivor appliceras limmet i zigzag mönster med ca 30 cm mellanrum. För att 
undvika nedglidning av tunga skivor, bör dessa fixeras med list eller spik under den 
första timmen. Eventuella fläckar kan avlägsnas med vatten.  

Tekniska Data 
Typ 
Färg 
Härdsystem 
Lösningsmedel 
Torrhalt 
Konsistens 
Densitet 
Arbetstemperatur 

 
1-komponent latex/akrylbaserat sättlim 
Benvit 
Lufttorkande 
Vatten 
Ca 80% 
Lättsprutad mjuk pasta 
Ca 1,6 kg/l 
0°C till +30ºC 

Lagringstid Min. 12 månader vid förvaring i 0ºC till +25ºC. Tål temporär nedfrysning till -10ºC. 
Åtgång Ca 20 m limsträng per patron. 
Förpackning Patron 12 x 310 ml/kartong. 
Rengöring Verktyg rengöres med vatten. 
Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när 
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan 
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller 
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt 
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig 
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även 
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av 
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig 
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller 
på hemsidan www.sika.se. 
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