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TUOTETIETOESITE

SikaBond®-444 Membrane Fix
järjestelmäliima SikaMembran® kermien liimaamiseen

TUOTEKUVAUS
1-komponenttinen, kosteudesta kuivuva liima- ja tiivis-
teaine SikaMembran® kermin liimaamiseen.

KÄYTTÖ
Rakenteiden ja ikkunoiden tiivistämiseen, yhdessä Si-
kaMembran® liitoskermien kanssa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Liimatessa yhteensopiva kaikkien SikaMembran® ker-
mien kanssa

▪

Hyvä tartunta asiankuuluvien alustojen kanssa▪
Kuivumaton materiaali voidaan poistaa helposti▪
Liuotinvapaa▪
Taloudellinen▪
Vähäiset emissiopäästöt▪

YMPÄRISTÖTIETO
LEED® EQ v4.1▪
M1 (Emission Class for Building Material)▪
RAL UZ 113▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Silaanimodifioitu polymeeri (hybridi)

Pakkaus Kalvopakkaus: 600 ml
Laatikko: 20 kalvopakkausta
Lava: 48 x 20 kalvopakkausta (960 kappa-

letta)

Väri Musta

Käyttöikä 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä, alkuperäisessä avaamattomassa 
pakkauksessa

Varastointiolosuhteet Varastointilämpötila +5 °C - +25 °C. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. 
Suojaa suoralta auringonvalolta.

Tiheys ~ 1.5 kg/l (ISO 1183-1)

TEKNINEN TIETO

Shore A kovuus ~ 36 (28 päivää) (ISO 868)

Vetomurtolujuus ~ 1.5 N/mm2 (ISO 37)

Veto-ominaisuudet sekanttimoduulissa ~ 0.65 N/mm2 (60 %, +23 °C) (ISO 8339)
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Murtovenymä ~ 250 % (ISO 37)

Elastinen palatuma ~ 75 % (ISO 7389)

Repäisyetenemälujuus ~ 4.5 N/mm (ISO 34)

Käytönaikainen lämpötila Min. -50 °C, max. +80 °C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki Taulukko näyttää ohjeelliset arvot: 
 

Kermin pituus per 600 ml [m/600 ml]
SikaMembran®  (ei itsestään kuivuva): 10 - 7.51.

SikaMembran® SB-tyyppi (vain toiselta-
puolelta kuivuva):

15 - 121.

  
Suositeltu min. kerrospaksuus: 1 mm
Suositeltu min. leveys imukykyinen alus-
ta:

40 - 50 mm

Suositeltu min. leveys imukyvyttömät 
alustat:

20 - 30 mm

1. Arvot viittaavat tavanomaisiin käytäntöihin "imukykyinen/imukyvyttömät 
alustat"

Valuma ~ 0 mm (+23 °C) (ISO 7390)

Ympäristön lämpötila Min. +5 °C, max. +40 °C

Alustan lämpötila Min. +5 °C, max. +40 °C, vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella

Kuivumisnopeus ~ 3 mm/24 tuntia (+23 °C, 50 % r.h.) (CQP 049-2)

Nahoittumisaika ~ 70 minuuttia (+23 °C, 50 % r.h.) (CQP 019-1)

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

RAJOITUKSET
Ympäristön (ilman ja pinnan) kosteuden on oltava riit-
tävä, jotta saavutetaan hyvä ristisidos.
 
SikaBond®-444 Membrane Fix yhteensopivuus maalien 
ja soveltuvuus ylimaalattavuuden kanssa tulee testata 
ennen käyttöä kuivuneella liimalla (24 tuntia, +20 °C) 
DIN 52452-2 mukaisesti.
 
Älä käytä SikaBond®-444 Membrane Fix tuotetta po-
lyeteenin (PE), polypropeenin (PP), teflonin (TEFLON) 
ja tiettyjen pehmittömättömien muovien kanssa (epä-
tavallisten rakennusmateriaalien kanssa on suositelta-
vaa testata tuotetta ennen käyttöä).
 
Bitumin, luonnonkumin ja EPDM-alustojen kanssa on 
suositeltavaa testata tuotetta ennen käyttöä. Näin var-
mistetaan tuotteen SikaBond®-444 Membrane Fix tar-
tunta ja tasainen väritys. 
 
 

Kuivumatonta SikaBond®-444 Membrane Fix ei pidä 
sekoittaa tai tuoda lähikontaktiin isosyanaattipitoisten 
tuotteiden kanssa, joissa on osia esim. denatoroiduista 
spriistä ja eri ohenteista. Nämä saattavat heikentää 
tuotteen kuivumista. 

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

TYÖSTÖ OHJEET
Käytettäessä SikaBond®-444 Membrane Fix tulee nou-
dattaa yleisiä rakennussuunnitelua koskevia sääntöjä.

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, tasainen, yhtenäinen, 
rasvaton, pölytön ja vapaa kaikista irtopartikkeleista.
 
SikaBond®-444 Membrane Fix kuivuu normaalisti il-
man primeria/aktivaattoria edellämainituissa menetel-
missä.
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TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Katso asennusohjeet tapauskohtaisesti aina kyseisen 
SikaMembran® kermin tuotetietoesitteestä. 

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut heti käytön jälkeen Sika® Remover-
208 ja/tai Sika® TopClean puhdistusaineilla. Kuivunut 
materiaali voidaan irroittaa vain mekaanisesti. 

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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