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 Produktdatablad 
Version 05.05.2008 

SikaLastomer®-710 
Butyltætningsmasse 

Tekniske produktdata 
Basis Butyl 
Farve (CQP1 001-1) Hvid, grå, sort 
Vægtfylde (uhærdet) (CQP 006-4) Ca. 1,4 kg/l 
Påføringstemperatur +10°C - 35°C 
Skinddannelse2 (CQP 019-1) Ca. 10 - 30 minutter 
Svind (CQP 014-1) Ca. 12% 
Anvendelsestemperatur (CQP 513-3) -30°C - +80°C 
Holdbarhed (opbevaret under 25°C) (CQP 016-1) 12 måneder 

1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C / 50% relativ fugtighed 
 
Beskrivelse 
SikaLastomer®-710 er en pastøs, 
stabil, butylbaseret tætningsmasse, 
der indeholder opløsningsmidler. 
Hærder ved hjælp af luftens fug-
tighed. Produktet kan bruges til 
plastisk forsegling af fuger i mange 
industrielle sektorer. 
SikaLastomer®-710 er fremstillet i 
overensstemmelse med ISO 9001 
og ISO 14001 Kvalitets- og miljø-
styringssystemer. 

Produktfordele 
- Enkomponent, butyltætnings-

masse 
- Hærder uden varme 
- Let at påføre 
- God vedhæftning til mange over-

flader 
- God ældningsresistens 
- Plastisk produkt 
- Mulig at fjerne igen 

Anvendelsesområder 
SikaLastomer®-710 er velegnet til 
plastisk tætning med mulighed for 
senere at fjerne forseglingen. Kan 
anvendes på biler, busser, lastbiler 
og campingvogne. SikaLastomer®-
710 har god vedhæftning på de 
fleste overflader og kræver et mini-
mum af forbehandling. 
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Yderligere information kan ses på: 
www.sika.dk 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Danmark A/S 
Præstemosevej 2-4 
DK-3480 Fredensborg 
Danmark 
 
Tel. 48 18 85 85 
Fax 48 18 84 96 

Kemisk modstandsdygtighed 
SikaLastomer®-710 er modstands-
dygtig over for ferskvand, saltvand, 
kalkvand og vandbaserede rengø-
ringsmidler; kortvarigt modstands-
dygtig over for brændstoffer, mine-
ralske olier, vegetabilske og ani-
malske fedtstoffer. 
Ovenstående oplysninger er kun 
generel information. Ønskes mere 
uddybende rådgivning, kontakt ven-
ligst Teknisk Service. 

Brugsanvisning 
Forbehandling 
SikaLastomer®-710 påføres rene 
og tørre overflader, fri for støv, olie 
og fedt. I tvivlstilfælde anbefales 
det at afprøve produktet inden 
endelig påføring. 

Påføring 
Patron: Prik hul i patronens mem-
bran. 
Pose: Sæt posen i påførings-
pistolen og klip lukkeklipsen af. 
Skær spidsen af dysen i den 
ønskede diameter og påfør tæt-
ningsmassen med en håndfuge-
pistol eller trykluftfugepistol. Undgå 
at der dannes luftbobler. 
Bør ikke påføres ved temperaturer 
under 10°C eller over 35°C. 

Glitning 
Fuger med SikaLastomer®-710 glit-
tes bedst med vand og sæbe. 

Rengøring 
På ikke-porøse overflader skal 
tætningsmassen tørre ind og kan 
derefter duppes væk. På porøse 
overflader kan hærdet Sika-
Lastomer®-710 kun fjernes med 
Sika® Remover-208. 
Hænder og udsatte hudområder 
vaskes straks med Sika® Hand-
clean Towel eller et egnet indu-
strielt håndrensemiddel og vand. 
Brug ikke opløsningsmidler! 

Overmaling 
SikaLastomer®-710 kan kun over-
males med vandbaserede syste-
mer. Inden overmaling skal der 
udføres prøvemaling for at sikre 
malingens egnethed. Man bør 
være opmærksom på, at hårdhed 
og malinglagets tykkelse kan for-
ringe tætningsmassens elasticitet 
og forårsage revnedannelse i ma-
linglaget. 

Yderligere information 
Følgende publikationer findes på 
vores hjemmeside www.sika.dk 
under Download Center eller fås 
ved henvendelse til Teknisk Ser-
vice: 
- Sikkerhedsdatablad 

Emballagestørrelser 
Patron 310 ml
Pose 500 ml

Sundheds- og 
sikkerhedsinformation 
For information og rådgivning om 
sikker håndtering, opbevaring og 
bortskaffelse af kemiske produkter 
henvises til det relevante sikker-
hedsdatablad, som indeholder fy-
siske, miljømæssige, toksikologi-
ske og andre sikkerhedsrelate-
rede data for den aktuelle type 
stof. 
MAL-kode: 1-3 

Bemærk: 
”Enhver oplysning om eller forslag til 
brug af Sikas produkter, som vi enten 
skriftligt eller mundtligt har givet til 
købere eller slutbrugere af produktet, er 
afgivet i god tro efter vore egne erfa-
ringer og baseret på godkendt praksis 
og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for 
meddelelse af sådanne forslag eller 
oplysninger, som er afgivet uden ga-
ranti af nogen art, og som ikke med-
fører noget yderligere ansvar for Sika 
Danmark A/S ud over, hvad der måtte 
fremgå af den tilgrundliggende salgs-
aftale. Det er købers eller slut-brugers 
ansvar selv at undersøge eller på an-
den måde at fastslå, at vore produkter 
er egnede til den påtænkte brug og i 
øvrigt at sørge for, at produkterne op-
bevares og anvendes på korrekt måde i 
overensstemmelse med meddelte for-
skrifter og under hensyn til konkrete 
forhold, således at skader eller mindre 
tilfredsstillende resultater undgås. En-
hver ordre er alene accepteret og en-
hver leverance alene effektueret i 
henhold til Sika Danmark A/S’ gene-
relle salgs- og leveringsbetingelser, 
som forudsættes bekendt og accep-
teret, men i øvrigt udleveres på for-
langende. Vore udsendte kataloger op-
dateres ikke systematisk. Nærværende 
datablad er udelukkende til brug i Dan-
mark. Værdier angivet i nærværende 
datablad skal betragtes som vejleden-
de, med mindre andet er angivet.” 


