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SikaBond® -T2 
Til elastisk limning  

Anvendelsesområder SikaBond-T2 anvendes til elastisk limning af forskellige bygningsmaterialer for at 
optage de bevægelser i limfuger, der altid vil være mellem bygningsdele. 
 
Følgende anvendelser er typiske for SikaBond-T2: 
 

 Oplimning af spejle 
 Oplimning af badeværelsesudstyr 
 Oplimning af skilte 
 Parketgulvslimning 
 Oplimning af paneler, gerigter o. lign. 
 Oplimning af isoleringsplader o. lign. 
 Fastgørelse af teglsten 

 
Bemærk at de fleste opgaver kan udføres helt uden understøtning. 
 
Herudover findes anvendelse til en lang række andre forskellige 
oplimningsopgaver, idet SikaBond-T2 hæfter perfekt til de fleste traditionelle 
bygningsmaterialer, som f.eks. beton, puds, murværk, tegl, træ, PVC, mineraluld, 
glas og metaller. 

Produktbeskrivelse SikaBond-T2 er en 1-komponent elastisk lim baseret på polyuretan. 
 
SikaBond-T2 leveres i patroner i farven hvid. 

Egenskaber  Sætter sig ikke i fugen – mange limopgaver kan udføres uden 
understøtning 

 Hurtig udhærdning 
 Elastisk – også i kolde perioder 
 Hærder ved luftens fugtighed og frigiver således ikke gasser, alkohol, syrer 

el. lign. 
 Virker slag- og støddæmpende på de oplimede dele 
 Har formidabel vedhæftning til de fleste materialer 

Produktdata  

Type: 1-komponent polyuretan 

Støvtør efter: Ca. 2 timer 

Hærdehastighed: 4 mm pr. døgn 

Max. ventetid inden montage: 10 minutter 

Hårdhed: Shore A: 55-60 

Tekniske data 

Elastisk tilbagegang: > 90 % 



 
 

Brudforlængelse: > 300% 

Densitet: Ca. 1,1 kg/l 

Temperaturbestandighed: -40ºC til +90ºC 
midlertidigt op til +140ºC 

 

NB: Alle ovenstående oplysninger er angivet ved +23ºCog 50% RF. 

Brugsvejledning Temperatur og fugtforhold: 
 

 Påføringstemperatur: +5ºC til +35ºC 
 Fugtighed: sørg for at der ikke er fugt eller risiko for kondensvand på 

overfladerne. 

Forberedelse af 
overfladerne 

Overfladerne skal altid være rene, tørre og fri for olie, fedt og løse partikler. 
 
Porøse materialer (beton, murværk, mørtel o. lign.): 
Børst overfladen grundigt og fjern støvet.  
Ved meget porøse overflader kan det være nødvendigt at anvende en 
vedhæftningsforbedrende primer: SikaPrimer-3. (Kontakt Sika Danmark A/S eller 
rekvirer separat brugsvejledning herfor.) 
 
Ikke porøse materialer (metal, plast o. lign.): 
Fjern al overfladefedt/olie med et afrensningsmiddel: SikaCleaner-207 og lad 
overfladen henstå i ca. 15 minutter inden limning. 
Ved specielle metaller (f.eks. rustfrit stål) kan det være nødvendigt at anvende en 
vedhæftningsforbedrende primer: SikaPrimer-35. 
 
Ved visse plasttyper kan det ligeledes være nødvendigt at anvende en 
vedhæftningsforbedrende primer: SikaPrimer-215. 
Foretag evt. vedhæftningsforsøg, eller kontakt Sika Danmark A/S og rekvirer 
separat brugsvejledning. 

Forbrug af lim Forbruget af lim afhænger af anvendelsen: 
 

 Limning i streng 
En patron SikaBond-T2 giver ca. 3,8 m limstreng med dimension 10*8 mm

 Fuldlimning 
Med en patron SikaBond-T2 kan limes ca. 0,3 m² i 1 mm lagtykkelse 

 Punktvis limning 
En patron rækker til ca. 100 punkter på ca. 3 m2 
 

Udførelse Brug en traditionel håndfugepistol til patroner, som f.eks. Sikapistol H14, eller ved 
større opgaver anvend en trykluftpistol – Sikapistol T16X. 
Påfør SikaBond-T2 uden at der indføres luft. SikaBond-T2 kan påføres enten den 
flade, der skal limes, eller den flade man skal oplime – hvilken der vælges, er uden 
betydning for limningens resultat og der kan således vælges frit efter, hvad der i det 
konkrete tilfælde er mest hensigtsmæssigt. 
 
Påføring sker afhængig af limopgave som følger: 
 
Påføring i strenge: 
Afskær spidsen i en V-form, således at der kan udlægges strimler med tværsnittet 
10*8 mm. 
Limstrenge påføres herefter med passende afstand – afhængig af opgaven – oftest 
i lodrette strenge pr. 15-20 cm. 
 
Påføring punktvis: 
Afskær spidsen med en åbning svarende til den ønskede dimension på limningen. 
Påfør herefter limen punktvis i et passende antal. 
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 Fuldlimning: 
Spred SikaBond-T2 ud med fugepistolen i strenge med tæt afstand. Herefter bredes 
SikaBond-T2 ud med en tandspartel, idet denne vælges så tænderne har den 
dobbelte dimension af den endelige tilsigtede limlagtykkelse. 
 
Placering: 
Indenfor max. 10 minutter efter påføring af lim skal de limede emner sættes 
sammen og der skal etableres et passende tryk, så limen bider. 
 
Kontroller den samlede limtykkelse, idet det ved elastisk limning altid skal sikres, at 
der er en limtykkelse på mere end 1 mm. 
Mange mindre emner vil grundet SikaBond-T2’s konsistens herefter umiddelbart 
blive hængende i limen af sig selv. Ved tungere emner kan det dog være 
nødvendigt med fiksering i en kort periode. 
  
Tørretid: 
Bemærk, at limen skal være helt udhærdnet inden de oplimede emner kan tages i 
brug. 

Rengøring Rengøring af værktøj foretages med Colma Rensevæske. 
Bemærk!     Kun uudhærdet SikaBond-T2 kan fjernes. Hærdet SikaBond-T2 kan 
kun fjernes mekanisk. 

Holdbarhed Holdbarheden i uåbnede patroner er min. 9 måneder. 

Sikkerhed Indeholder: 4,4’-methylendiphenyldiisocyanat 
Faresymboler: Xn Sundhedsskadelig 
R42 Kan give overfølsomhed ved indånding 
Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger. 
Kodenummer: 1-3 (1993) 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Handsker 
Note t) Ved arbejde med fugepistol kan der arbejde uden handsker, hvis hænderne 
ikke tilsmudses af produktet. 
Produktet er omfattet af AT’s bekg. Nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer 
og materialer, bilag III 
Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bemærk: 
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne 
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er 
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for  
Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er 
købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore 
produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares 
og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn 
til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til  
Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke 
systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i 
nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.” 
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ika Danmark A/S 
ræstemosevej 2-4 
K-3480 Fredensborg 
anmark 

Tel.  48 18 85 85 
Fax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com 
www.sika.dk 


