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Sikaflex® för marina applikationer
Ett heltäckande sortiment av elastiska lim- och
tätningsprodukter för din båt.

Sika Sverige AB

Box 6009

175 06 Järfälla

Tel: 08-621 89 00

Fax: 08-621 89 89

info@se.sika.com

www.sika.se
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Marin exponering innebär ofta hårda belastningar på tätnings- och limningsprodukter. Sika Industry har mer än 30 års samlad
erfarenhet och kunskap om påfrestningarna på marina applikationer. Erfarenheter som vi utnyttjar väl i vidareutvecklingen av
våra produktsystem och rekommendationer.

För mer information – applikationsmanualer, produkt- och varuinformationsblad etc. – se www.sika.se.

Sika Industry är en division inom den världsomfattande Sikakoncernen. Sikagruppen har egna dotterbolag i fler än 70 länder
och cirka 7.000 anställda.



Sikaflex- 
metoden
Ett fullständigt sortiment av lim- och tätnings-
medel. 

I både vind- och motordrivna båtkonstruktioner
har Sikas erfarenhet, nytänkande och pålitlighet
gjort Sikaflex-produkterna oöverträffade för tät-
ning, limning, nåtning och isolering. Faktum är att
många av världens stora skeppsvarv och berömda
skeppare efter prov och tester under de svåraste
förhållanden nu kräver att deras båtar skall byg-
gas, underhållas och repareras enligt Sikaflex-
metoden.

Limning
Alla mekaniska infästningar på en båt är potenti-
ella felkällor som kan ge upphov till läckage och
korrosion, vilket så småningom kan medföra struk-
turella svagheter. Bristande elasticitet och en kon-
centration av spänning kan slutligen bryta ner de
till synes starkaste mekaniska infästningar. Sika
känner till dessa problem och har speciellt utveck-
lade elastiska limprodukter som är utformade för
limning i konstruktioner och eliminerar problemen
med mekaniska fästanordningar.

SIKAFLEX-METODENS höga elasticitet tillåter
robusta och varaktiga förband för material av alla
slag. Utan hänsyn till mekaniska eller atmosfä-
riska begränsningar garanterar deras stora vid-
häftningsförmåga ett maximalt resultat vid alla
slag av tätning och hopfogning.

Material som används för båtbyggen, exempelvis
trä och GRP (glasfiberarmerad plast), hör till dem
som är mest känsliga och svåra att sammanfoga.
Lösningen på dessa problem är Sikaflex-292 och 
-295 UV som har utformats speciellt för bästa
resultat då material av olika slag skall fästas.

Tätning
Vattentätning är en vital funktion på en båt, då det
ger skydd och varaktighet åt viktiga detaljer som
exempelvis beslag och fästen. Det är därför viktigt
att använda tätningsmedel med bevisad långvarig
beständighet. Sikaflex-produkter är lätta att appli-
cera och har alla de vidhäftnings- och elastiska
egenskaper som krävs för högsta prestanda och
tillförlitlig tätning.

Sikaflex-291 har en utmärkt vidhäftningsförmåga,
elasticitet och vattenresistens som ger en pålitlig
tätning av alla inre och yttre förseglingar och 
överlappningar liksom tätning under beslag och
infattningar. 

Nåtning
Ett teakdäck ger båten bästa tänkbara utseende,
men det är utsatt för den mycket aggressiva 
kombinationen av sol och havsvatten. För att
säkerställa bästa möjliga resultat väljer de mest
krävande användarna en speciellt sammansatt
Sikaflex-produkt som är extremt motståndskraftig
mot ultraviolett strålning och är utformad så att
den varar under mycket lång tid. När det gäller att
nåta ett däck betraktar de mest kända båt-
byggarna och varven världen över Sikaflex som
det material som har den högsta standarden.
Sikaflex-290 DC är en produkt som utvecklats
speciellt för nåtning av däck. Den sätter en ny
standard i fråga om varaktighet och resultat på
detta mycket viktiga och extremt krävande
användningsområde.

Isolering
Värme- och Ijudisolering är komfortegenskaper
som uppskattas av alla som seglar eller åker med
motorbåt. Sikas produkt-sortiment erbjuder Ijud-
dämpning och värmeisolerande egenskaper som
ger en effektiv och bestående isolering överallt i
båten.

Vända svaghet 
till styrka
Sikaflex-produkterna är en seglares naturliga vän:
de tillgodoser hans eller hennes krav på att göra
båten starkare, vackrare och mer komfortabel.

Sikaflex lim- och tätningsmedel ger varaktig för-
stärkning åt alla svaga punkter i en båt och mellan
varje typ av material. Att ha Sikaflex till hands, på
båtvarvet eller till sjöss, är ett måste för många.

Tabellen ger en vägledning för att underlätta Ditt
val av den för Ditt behov lämpligaste Sikaflex-
produkten. För ytterligare information, var vänlig
konsultera våra tekniska datablad eller fråga Din
återförsäljare för att få ett personligt råd. Sikas
produktsortiment omfattar också primers och 
rengöringsmedel liksom material och tillbehör som
är anpassade för att man lätt skall kunna använda
alla Sikaflex produkter.

Sikaflex

Däck till skrov

Underlag / Däck

Däcksbeslag

Sanitär tätning

Luckor / Fönster

Interiörbeslag

Däcksnåt

290 DC 291 292 295 UV 298

Exempel 
på användning


