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Sikasil®-E 
Glassilikon 
Klass 25LM enligt ISO 11600 

Användning 
Beskrivning 

 
1-komponent snabbhärdande elastisk silikon med ättiksbaserat härdsystem. 
Sikasil®-E är mycket snabbhärdande och är yttorr efter ca 10 min. Sikasil®-E är 
godkänd av MTK för toppförsegling. Sikasil®-E i kulör är mögelresistent, 
(antimögelbehandlad). Transparent ej fungisid.  
Sikasil®-E är beständig mot vatten, utspädda syror, normala rengöringsmedel, UV-
strålning, saltlösningar. Temporärt beständig mot oljor, drivmedel, fetter, sprit. Ej 
beständig mot myrsyra, stark lut, ättiksyra, lösningsmedel (undantag sprit). Bör ej 
användas på koppar, mässing, zink och obehandlat järn pga risk för korrosion i 
kontaktytorna. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 

Användningsområde Sikasil®-E är en silikonfogmassa för glas- och sanitetsändamål ex. fogar i kök och 
badrum, plåtarbeten, toppförsegling av fönster, frysutrymmen, limning av akvarier 
och silikonlist. Vid limning av akvarier används transparent Sikasil®-E. Fäster utan 
primer på glas, kakel, emalj, klinker, eloxerad aluminium, polyester mm. 

Tekniska Data 
Typ 
Färg 
 
Härdsystem 
Konsistens 
Densitet 
Hårdhet Shore A 
Appliceringstemperatur 
Yttorr 
Härdningstid 
Draghållfasthet 
Brottöjning 
Elastisk återgång 
Temperaturbeständighet 

 
1-komponent, elastisk silikonfogmassa 
Vit, grå, svart, brun, (antimögelbehandlad). Transparent utan antimögel och är  
utmärkt för akvarier. 
Ättiksyra/acetate 
Lättsprutad mjuk pasta 
1010-1070 kg/m³ beroende på färg 
25-30º 
-10ºC till +40ºC. Fogytorna ska dock vara isfria. 
Ca 10 min 
2 mm/dygn 
0,56 N/mm² (DIN 52455) 
>150% (DIN 52455) 
>90% (DIN 52458) 
-50ºC till +180ºC (Härdad Sikasil-E) 

Förbehandling Fogsidorna skall vara rena, torra och fria från fett, olja och lösa partiklar. Lack och 
färgrester avlägsnas noga. Metallytor rengörs noga från rost och oxider. 
Fogdimensionering: Enligt HusAMA. 
Bottning: Använd Sika® Bottningslist som har slutna celler och ej absorberar vatten. 
Listen skall vara ca 20% tjockare än fogens bredd. Använd ett trubbigt verktyg vid 
montering, så listens ytskikt ej skadas. 

Utförande Patronen öppnas genom att skära av yttersta delen av den gängade nippeln på 
patronen. Skruva på munstycket och skär av spetsen till passande fogbredd. 
Patronen är klar att användas i fogpistolen. Pressa fogmassan mot fogens botten 
så att fyllningen mot botten och kanterna blir maximal. Se till att luftfickor ej bildas. 
Glätta fogytan med gummispackel eller med fogpinne doppad i såpvatten. Vid 
vertikala fogarbeten glättas fogen nedifrån och upp. 

Förpackning Patroner 12 x 300 ml/kartong. 
Lagringstid Min. 18 månader i obruten förpackning vid sval lagring, max +25°C. 
Rengöring Ohärdad Sikasil®-E kan avlägsnas med ColmaRengöring eller aceton. Härdad 

fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. 
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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