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SikaBond
®

-540 

Kosteudenkestävä puuliima D3 

Tuotekuvaus 
SikaBond

®
-540 on modifioituun PVAc dispersioon perustuva, kylmän veden 

kestävä, D3-luokan puuliima. 

Käyttö SikaBond
®
-540 puuliimalla on korkea tartuntalujuus kaikilla puulaaduilla. 

 SikaBond-540 käytetään kohteissa, joissa tarvitaan kosteuden ja kylmän 
veden kestoa liimalta kuten esim. ulko-ovien, ikkunoiden, seinäelementtien 
ja listojen liimauksessa sekä erilaisissa puutöissä. 

 Ei kantaville rakenteille. 

Hyväksynnät/ Standardit Täyttää luokan D3 vaatimukset standardin DIN EN 204/205 mukaan. 

 

Tuotetiedot  

Muoto  

Väri Valkoinen ja kuivuttuaan läpinäkyvä 

Pakkaus 750 ml pullo 

Varastointi  

Varastointi / Säilyvyys Säilyy vähintään 24 kk valmistuspäivästä pakkaselta ja auringonvalolta suojattuna 
+10ºC…20ºC. Suojattava jäätymiseltä. 

Tekniset tiedot  

Tuote 1-komponenttinen PVAc-dispersio  

Tiheys n. 1,08 kg/l    

pH n. 3,0 

Lämpötilan kesto -20°C - +70°C kuivuttuaan 

Viskositeetti n. 10 000 ± 2 000 mPas 

Kuiva-ainepitoisuus n. 46% 

Vedenkesto 
(kuivuttuaan) 

EN 204/205 luokka D3 

Menetelmä tiedot  

Työstö  

Menekki  Toispuolisena levityksenä, puulaadusta riippuen n. 150 g /m
2 
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Esikäsittely Puhdas ja luja, pölytön, rasvaton ja öljytön. Pintojen on oltava aivan tasaisia. 
Liimaus tulisi tehdä vastahiotulle puupinnalle puhdistamisen jälkeen, tämä on 
erityisen huomioitava kovilla puulaaduilla. Liimaus voidaan tehdä +15°C, mutta 
mieluiten +20°C parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Matalassa lämpötilassa 
puristusaika pitenee. 

Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset on huomioitava. 

Työstö 
 

Alustan ja ympäristön 
lämpötila 

Minimi +15°C ja maksimi +20°C  

Ilman suhteellinen 
kosteus 

50 – 60% 

Puristusaika 5 – 10 min. höylätyllä honkapuulla +20°C. Kovat ja rasvaiset puulaadut tai 
kappaleet joissa on jännitystä tarvitsevat tuplasti pidemmän puristusajan. 

Puun kosteus 8 – 12% 

Puristuslämpötila 10 - 70 °C. Hetkellisesti puristuslämpötilaa voidaan nostaa. 

Puristuspaine 0,1 - 1 MPa, hyvin työstetyt, yhteensopivat puhdistetut pinnat antavat parhaimman 
liimasidoksen.

 

Avoin aika n. 5 min +20°C 

Työstöohjeet  

Työstömenetelmät/ 
työvälineet 

Pulloa ravistetaan huolella. Paras lopputulos saadaan, jos molemmat liimapinnat 
ovat mahdollisimman sileät ja liimaliitoksen paksuus on näin mahdollisimman ohut.  
Liima levitetään pensselillä tai lastalla puhtaalle kuivalle pinnalle, joko vain toiselle 
tai molemmille puolille. Liiman levittämisen jälkeen pinnat painetaan yhteen esim. 
ruuvipuristimilla. Puristusaikaan vaikuttaa liimakerroksenpaksuus, lämpötila, 
puulaadun imukyky ja puun kosteuspitoisuus. Tuotetta ei laimenneta. 

Työvälineiden puhdistus Kovettumaton liima voidaan poistaa kostella kankaalla/vedellä. Kovettunut liima 
poistetaan ainoastaan mekaanisesti. 

Huom. Kaikki tieto tässä tuotetietoesitteessä perustuu laboratoriossa tehtyihin testeihin. Annetut arvot 
voivat vaihdella olosuhteista riippuen eivätkö ole meistä riippuvia. 

Paikalliset 
määräykset 

Pyydämme huomioimaan että maakohtaiset ja paikalliset määräykset voivat vaikuttaa tuotteen 
käyttöön ja käyttökohteisiin. Huomioi aina paikallinen tuotetietoesite tarkempia ohjeita varten. 

Suojaus Suosittelemme, allergisten reaktioiden välttämiseksi, suojakäsineiden käyttöä. Vaihda 
likaantuneen työvaatteet ja pese kädet ennen taukoja ja töiden jälkeen. 
Paikallisia määräyksiä, kuten työturvallisuutta on noudatettava ja huomioitava 
pakkausmerkinnät. 

Huomioitavaa Huomioi paikalliset jätemääräykset. Kovettunut tuote voidaan hävittää normaalin 

rakennusjätteen tavoin. Lisätietoja liittyen terveyteen ja turvallisuuteen saa 

käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Käyttäjän vastuu Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta 
käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja 
erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on 
annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen 
tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu 
normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti.  
 
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. 
Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -
tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
 

Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa 

noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina 

tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, 

jonka toimitamme pyydettäessä. 
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