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SikaBond
®

-545 

Polyuretaanipohjainen liima luokka D4 

Tuotekuvaus 
SikaBond

®
-545 on liuotinaineeton 1-komponenttinen, D4-luokkaan kuuluva 

polyuretaaniliima. Liimaa ei saa ohentaa. 

Käyttö Sikabond
®
-545 on helposti levittyvä liima, joka liimaa esim. puuta, terästä, betonia, 

alumiinia sekä joitakin kovia muoveja jne. 

Käytetään sellaisenaan lähinnä puuliimauksessa, mutta voidaan käyttää myös 
rakennusliimana, kun muut materiaalit siihen soveltuvat. Liima kovettuu ilmassa ja 
materiaalissa olevan kosteuden avulla. Kovettumisprosessin aikana liima turpoaa ja 
täyttää huokosia ja epätasaisuuksia saumassa. Sikabond

®
-545 liimalla on hyvä 

tunkeutuvuus huokoisiin materiaaleihin, joissa on solurakenne. 

Hyväksynnät/ Standardit Täyttää luokan D4 vaatimukset standardin DIN EN 204/205 mukaan. 

 

Tuotetiedot  

Muoto  

Väri Ruskean kellertävä, läpikuultava 

Pakkaus 750 ml pullo 

Varastointi  

Varastointi / Säilyvyys 12 kk valmistuspäivästä avaamattomissa alkuperäisissä pakkauksissa. Kuivassa 
tilassa +10ºC...+20°C lämpötilassa.  

Tekniset tiedot  

Tuote 1-komponenttinen, polyuretaanipohjainen, ilman kosteudesta kovettuva liima 

Tiheys ~ 1160 ±10 kg/m
3
 

Kovettuminen  Liima on täysin kovettunut n. 7 vrk:n kuluttua. Sulje pullo heti käytön jälkeen, sillä 
muutoin kosteus pääsee vaikuttamaan liimaan ja lyhentää varastointiaikaa. 

Koostumus Jähmeästi liikkuva  

Kuiva-ainepitoisuus 100 % 

Puu kosteus minimi 8% 

Avoin aika n. 1 tunti (+20°C, RH 65%) 

Puristusaika n. 3 tuntia (+20°C, RH 65%), riippuen materiaalista, ilman suhteellisesta 
kosteudesta ja lämpötilasta. 

Puristuspaine 0,2 – 0,8 N/mm² 

Vedenkesto 
(kuivuttuaan) 

Luokka D4 EN 204/205 mukaan 
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Menetelmä tiedot  

Työstö  

Menekki  Toispuolisena levityksenä n. 80 – 300 g/m² riippuen alustasta 

Alustan kunto Liimattavien pintojen tulee olla puhtaita, öljyttömiä ja rasvattomia. Puupinnat tulee 
liimata heti hiomisen ja puhdistamisen jälkeen. Sileät pinnat, esim. metalli 
kannattaa karhentaa ja puhdistaa rasvasta tartunnan parantamiseksi. 
Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset on huomioitava. 

Työstö 
 

Alustan lämpötila Minimi +15°C ja maksimi +25°C alustan ja ilman lämpötila 

Ympäristön lämpötila Minimi +15°C ja maksimi +25°C alustan ja ilman lämpötila 

Työstöohjeet  

Työstömenetelmät/ 
työvälineet 

Liima levitetään vain toiselle liimattavalle pinnalle. Liima pursotetaan suoraan 
pullosta ja voidaan tarvittaessa levittää esim. hammaslastalla tai jäykällä 
pensselillä. Pinnat puristetaan vastakkain heti liimaamisen jälkeen. Liimatut 
kappaleet tulee tukea yhteen huolellisesti, jotta vältytään liiman turvotessa 
kappaleiden erkaantumiselta toisistaan. Puristuspaineen tulisi olla 0,2 – 0,8 N/mm². 
Puristusaika riippuu puun lämpötilasta ja kosteusmäärästä. 

Työvälineiden puhdistus Kovettumaton liima puhdistetaan heti asetonilla. Kovettunut liima voidaan puhdistaa 
vain mekaanisesti. 

Rajoitukset  Liiman kuivumisen varmentamiseksi tulee huolehtia tarpeellisesta ilman 
suhteellisesta kosteudesta.   

Huomioitavaa Kaikki tekniset mitta-arvot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. 
Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella johtuen olosuhteista, jotka eivät 
ole Sikan kontrolloitavissa. 

Paikalliset rajoitukset Tämän tuotteen ominaisuudet saattavat vaihdella johtuen eri maissa 
noudatettavista paikallisista määräyksistä. Tutustukaa kunkin maan paikalliseen 
tuotetietoesitteeseen ja siinä mainittuihin käyttökohteisiin. 

Terveys ja turvallisuus Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, 
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin 
käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista 
ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

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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