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SikaBond®-595 
Kontaktlim 
 

Användning 
Beskrivning 

Vattenbaserat, tixotropt kontaktlim på syntetgummibas. Limmet är ej brandfarligt 
och ej heller klassat som hälsofarligt. 

Användningsområde Kan användas till många olika materialtyper som t ex golv- och väggmattor i PVC, 
kork och laminat. Vidare till cellplast, läder, textil, papper, trä, metall, betong etc. 
Underlagen kan vara täta eller sugande. 

Förbehandling Underlaget skall vara rent, fritt från damm och smuts. Eventuell avjämning bör ske 
med en vattenfast spackelmassa. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej 
överstiga de  maxvärden som anges i HusAMA 83. Lim, beläggning och underlag 
bör ha en temperatur av minst +18ºC. 

Utförande Sprid limmet på båda ytorna. Det är viktigt att limmet appliceras jämnt för att 
undvika långa torktider. Låt limmet torka tills vattnet avgått från hela ytan och ej 
väter vid beröring. Torktid vid rumstemperatur ca 45-60 minuter. Tiden kan 
reduceras genom ventilation i kombination med svag värme.  
OBS! Skydda limfilmen från damm under torktiden. Lägg samman limytorna och 
tryck fast mycket noga. Se till att delarna kommer rätt från början då limmet 
”hugger” direkt. Monteringstid några timmar upp till 1 dygn beroende på materialens 
temperatur och luftfuktighet. 

Tekniska Data 
Typ 
Färg 
Konsistens 
Bindemedel 
Lösningsmedel 
Densitet 
Torrhalt 
Förtunning 
Brandfarlig 
Appliceringshjälpmedel 
Hållfasthetstillväxt 
(efter applicering) 
Avdragshållfasthet 
(efter applicering) 
Temperaturbeständighet 
(efter applicering) 
Fuktbeständighet 
(efter applicering) 

 
Kontaktlim 
Vit (halvtransparent i tunna skikt efter applicering) 
Tixotrop 
Dispersion av syntetgummi och hartser 
Vatten 
1,08 
53 ±1 vikt-% 
Vatten. Limmet bör ej förtunnas. 
Nej 
Roller, fintandad spackel eller pensel 
Full hållfasthet normalt inom 7 dygn 
 
Ca 80-120 N/5 cm² beroende på materialet 
 
Upp till +80ºC 
 
God. Materialtest rekommenderas. 

Förpackning 1 liter. 
Lagringstid Min. 24 månader vid +10ºC till +20ºC i obruten förpackning. 
Åtgång Beroende på limytorna, vanligen 5-7 m²/liter. 
Rengöring Vatten, för ej torkat lim.  
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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