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SikaBond-540 
Fuktbeständigt trälim Klass D3 
 

Användning 
Beskrivning 

1-komponent vattenspädbart, fuktbeständigt, vitt PVAc-lim som används utan till-
sats av härdare. Uppfyller kraven i EN204 enligt klass D3. 
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 

Användningsområde Speciellt framtaget för limning av trä, där man önskar höga fuktmotståndsegen-
skaper, t ex för konstruktioner som ytterdörrar, fönster, fasadbeklädnader och 
trädgårdsmöbler. Limmet får inte användas till bärande konstruktioner såsom limträ. 
Efter torkning erhåller man en osynlig och transparent limfog. 
 
 
 
 
 
 
 

Förbehandling Innan arbetet påbörjas skall allt material vara förberett så att ytorna är absolut 
jämna och rena från spån och damm. Limning bör ske på nybearbetat trä vilket är 
särskilt viktigt för hårda träslag. Materialet som skall limmas bör ha torkat till en 
fukthalt av 8-10 %. Limning kan ske vid så låg temperatur som +10ºC, men bör 
dock utföras vid +20ºC, då låg temperatur väsentligt förlänger presstiden. 

Utförande SikaBond-540 påföres med pensel, spackel, roller eller tryckspruta. Efter 
appliceringen lägges materialen omedelbart i press. Presstiden varierar med lim-
fogens tjocklek, material, temperatur, sugförmåga och träets fuktighet. I normala fall 
får man räkna med en presstid från ca 30-60 min. Vid fog- och kantlimning skall lim 
appliceras på båda ytorna. Vid tapplimning bör tappar och hål förlimmas. Materialen 
strykes med ett tunt lager oförtunnat lim och får torka under 2-3 min varefter nytt lim 
appliceras och materialen sammanfogas och läggs i press. 

Tekniska Data 
Typ 
Färg 
Densitet 
pH 
Torrhalt 
Viskositet 
Öppentid 
Presstryck 
Presstid  
 
Appliceringstemperatur 
Temperaturbeständighet 
Vattenfasthet (härdat lim)  

 
PVAc-dispersion 
Vit 
ca 1 100 kg/m³ 
ca 3,0 
ca 46% 
ca 10000 mPas 
ca 5 minuter vid +20ºC 
0,1-1,0 MPa, beroende på materialets form och träslag 
Beroende på träslag och temperatur måste presstiden bestämmas för varje fall. Trä 
av hårda och feta sorter eller material med spänningar kan dubbla presstiden. 
+18ºC till +20ºC för bästa resultat 
-30ºC till +80ºC efter torkning 
Uppfyller DIN 68602/68603 klass D3 

Förpackning 250 ml, 750 ml, 5 liter. 
Lagringstid Min. 12 månader i försluten originalförpackning. Förvaras frostfritt. 
Åtgång Ca 0,2 l/m². 
Rengöring Fuktigt lim tas bort med vatten. Torkat lim tas bort mekaniskt. 
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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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