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Sikadur-Combiflex® SG system 
Högpresterande fogtätningssystem 
 

Produkt- 
beskrivning 

Sikadur-Combiflex® SG system är ett högpresterande fog- och 
spricktätningssystem för konstruktionsfogar, expansionsfogar (rörelse) och 
anslutningsfogar eller sprickor. Systemet tillåter varierande och höga nivåer på 
rörelse i en eller flera riktningar, och upprätthåller en högkvalitativ vattentät 
försegling. 
 
Sikadur-Combiflex® SG system består av modifierad flexible polyolefin (FPO) 
vattentätningsband, med avancerade vidhäftningsegenskaper och en serie olika 
speciella Sikadur® epoxylimmer för användning i olika typer av applikationer och 
förhållanden. 

Användning Tätning av alla typer av fogar och sprickor i manga olika typer av konstruktioner och 
applikationer, exempelvis: 
 Tunnlar och kulvertar 
 Vattenkraftverk 
 Avloppsreningsverk 
 Byggnadsgrunder 
 Vattentorn och dricksvattenreservoarer 
 Runt järn- stål- och betongrör 
 Simbassänger 
 
Tätning av: 
 Fogar med extrema rörelser  
 Byggnadsdelar där varierande sättning förväntas 
 Sprickor 

Egenskaper/fördelar  Avancerad vidhäftning mellan band och lim, ingen aktivering av bandet krävs på 
arbetsplatsen.  

 Kan användas i både kall- och varmvatten 
 Snabbt och lätt att installera 
 Lämpligt för torra och våta betongytor 
 Extremt flexibelt 
 Hög prestanda inom ett brett intervall av temperaturer 
 Utmärkt vidhäftning till många olika underlagsmaterial 
 Väder- och vattenresistent 
 UV-resistent 
 Finns med normal respektive snabbhärdande typ av lim. 
 Resistent mot rotpenetration 
 God resistens mot många olika typer av kemikalier 
 Mångsidigt system lämpligt för många svåra förhållanden  
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Tester  
Godkännanden/ 
Standarder 

Hygiene Institute: Provningsrapport nr: K-178989-09 dricksvattengodkännande 
enligt KTW-riktlinjer från Federal Environment Agency (UBA), juli 2009 
 
Bedömning av resistens mot rotpenetration enligt CEN/TS 14416 
 
Prestandaprovning vid STUVA, 07.11.2011 
 
Water Regulations Advisory Scheme (WRAS), för användning i vatten upp till 50°C, 
10.01.2013 
 
Building Research Institute för generell användning, Polish, 19.12.2012 
 
Road and Bridge Research Institute, för alla typer av transport- och 
kommunikationskonstruktioner, Polish, 10.09.2012 
 
Krav i AS/NZS 4020:2005, överensstämmelse för användning med kallvatten, 
29.02.2012 
 
Sikadur-Combiflex® SG system (membran och epoxy) är godkänt för användning 
både med kall- och varmvatten. Godkännande för varmvatten kan vara ett viktigt 
krav på grund av mycket höga sommartemperaturer i vissa områden.  

Produktdata  
Form  
Utseende / Färg Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 P Tape:

Flexibelt ljusgrått membran 
 
Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape: 
Flexibelt ljusgrått membran med röd maskeringstape för lättare applicering i 
expansionsfogar.  
 
Sikadur-Combiflex® CF Adhesive och Sikadur®-31 CF: 
Ljusgrå 
 
Sikadur®-31 DW: 
Grå 

Förpackning Sikadur-Combiflex® SG system combi-pack:
Förberett kit innehållande: 
6 kg Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Type Normal 
6 m Sikadur-Combiflex® SG -10 M 150 (tjocklek 1 mm, bredd 15 cm) 
1 kg Sika® Colma Cleaner (för rengöring av verktyg) 
 
Sikadur-Combiflex® CF Adhesive, Sikadur®-31 CF: 
6 kg enhet (A+B) bruksklar 
20 kg enhet del A 
10 kg enhet del B 
 
Sikadur®-31 DW: 
6 kg enhet (A+B) bruksklar 
30 kg enhet del A 
10 kg enhet del B 
 
Sikadur-Combiflex® SG-10 P: 
Tjocklek: 1 mm 
Bredd: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 cm  
Rullar på 25 m 
 
Sikadur-Combiflex® SG-20 P: 
Tjocklek: 2 mm 
Bredd: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 cm  
Rullar på 25 m 
 
Sikadur-Combiflex® SG-10 M: 
Röd maskeringstape 
Tjocklek: 1 mm 
Bredd: 10, 15, 20, 25, 30 cm  
Rullar på 25 m 
 
Sikadur-Combiflex® SG-20 M: 
Röd maskeringstape 
Tjocklek: 2 mm 
Bredd: 15, 20, 25, 30 cm  
Rullar på 25 m 
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Lagring  
Lagringsförhållanden / 
hållbarhet 

Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive, Sikadur®-31 CF och Sikadur®-31 DW
24 månader från produktionsdatum vid förvaring i oskadad, oöppnad och tätt 
förslutna originalförpackningen i torra förhållanden och i temperatur mellan +5°C 
och +30°C.  
 
Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 P tape  
36 månader från produktionsdatum vid förvaring i oskadad, oöppnad och tätt 
förslutna originalförpackningen i svala och torra förhållanden. Öppnade och 
oskyddade rullar skall användas inom 2 månader.  
 
Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M tape (med röd maskeringstape) 
12 månader från produktionsdatum vid förvaring i oskadad, oöppnad och tätt 
förslutna originalförpackningen i svala och torra förhållanden. Öppnade och 
oskyddade rullar skall användas inom 2 månader.  

Teknisk data  
Kemisk bas Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive, Sikadur®-31 CF och Sikadur®-31 DW:

Modifierad, lösningsmedelsfri, fylld 2-komponents epoxyharts 
 
Sikadur-Combiflex® SG Tape: 
Modifierad flexibel Polyolefin (FPO) med avancerad vidhäftning 

Brukstemperatur Sikadur-Combiflex® SG System:
-30°C min. till +40°C max. i våta förhållanden 
-30°C min. till +60°C max. i torra förhållanden 

Mekaniska / 
fysiska 
egenskaper  
Vidhäftningsstyrka Sikadur-Combiflex® SG System (Sikadur-Combiflex® SG Tape limmad med 

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive) 

Underlag Vidhäftning 

Betong (torr) > 2 N/mm2 (brott i betong) 

Betong (fuktig) > 2 N/mm2 (brott i betong) 

Stål (rengjort genom blästring) > 5 N/mm2 

 

Avskalningsmotstånd Sikadur-Combiflex® SG System:
 
Sika® System test: Sikadur-Combiflex® SG Tapes limmades mot varandra med 
Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive, Sikadur®-31 CF eller Sikadur®-31 DW. 
 
Resultat:  Styrka:  > 6 N/mm (2 mm) 
 Styrka:  > 4 N/mm (1 mm) 

Resistens  

Kemisk resistens Sikadur-Combilfex® SG System (Sikadur-Combiflex® SG Tape limmad med 
Sikadur-Combiflex® Adhesive, Sikadur®-31 CF och Sikadur®-31 DW) 
 
Långtidsbeständighet mot: 
Vatten, kalkvatten, cementvatten, sjövatten, saltlösningar, hushållsavloppsvatten, 
bitumen (enligt EN 1548), beläggningar av bitumenemulsion (färgning möjlig) etc.  
 
Temporärt resistent mot: 
Lätt bränsleolja, diesel, utspädda alkali- och mineralsyror, etanol, metanol, bensin 
etc. 
 
Dessa uppgifter om kemisk resistens kan användas för att bedöma lämpligheten för 
tätningssystemet. För specifik kemisk korttidsbeständighet, rådgör med Sikas 
tekniska avdelning.   
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System-
information  
Systemuppbyggnad  Sikadur-Combiflex® SG system består av 

modifierad flexibel Polyolefin (FPO) 
vattentätningsband och Sikadur® 
epoxylim. 
 
- Två typer av flexibelt band finns: 
 Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M: 
 med röd maskeringstape, används 
 huvudsakligen i expansionsfogar. 
 
- Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 P: 
 utan maskeringstape 
 
Olika typer av tillhörande Sikadur® lim 
finns: 
 
- Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive 
 (Type N och R) 
 
- Sikadur®-31 CF (Type N, R och S) 
 
- Sikadur®-31 DW (huvudsakligen för 
 användning i kontakt med 
 dricksvatten) 
 
Notera: Systemuppbyggnaden som 
beskrivs måste följas i sin helhet och 
skall inte förändras. 

Applicerings-
detaljer  
Åtgång Sikadur-Combiflex® SG Tape:

 
Sikadur-Combiflex® CF Adhesive per meter längd: 

Bandets bredd Bandets tjocklek Åtgång lim* 

10 cm 1 mm ~ 0,7 kg/m 

15 cm 1 mm ~ 1,0 kg/m 

20 cm 1 mm ~ 1,2 kg/m 

15 cm 2 mm ~ 1,1 kg/m 

20 cm 2 mm ~ 1,4 kg/m 

25 cm 2 mm ~ 1,7 kg/m 

30 cm 2 mm ~ 2,0 kg/m 

*Åtgången kan variera beroende på förhållanden på plats (ytråhet, ballaststorlek etc) 

Underlagets kvalitet Betong, sten, bruk, spackel:
Underlaget måste vara rengjort, fritt från olja, fett, cementhud eller lösa partiklar. 
Ålder på betongen 3-6 veckor beroende på omgivande förhållanden. 
 
Konstruktionsstål 37, V2A-stål (WN 1.4301): 
Rent, fritt från olja, fett, rost och avskalning  
 
Polyester, epoxy, keramik, glas: 
Rent, fritt från olja och fett 
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Förberedelse av 
underlag 

Betong, sten, bruk, spackel:
Dessa underlag måste förberedas mekaniskt t ex med rengöring genom blästring, 
så att de är fria från cementhud, skadad betong, gamla ytbehandlingar eller 
ytskydd, och alla lösa partiklar måste avlägsnas, för att åstadkomma en öppen 
präglad yta fri från föroreningar. 
 
Konstruktionsstål 37: 
Rengöring genom blästring eller likvärdiga mekaniska medel följt av 
vacuum/borttagning av damm. Undvik daggpunktsförhållanden vid applicering. 
 
V2A-stål (WN 1.4301): 
Lätt slipning följt av vacuum/borttagning av damm. Undvik daggpunktsförhållanden 
vid applicering.  
 
Polyester, epoxy, keramik, glas: 
Lätt uppruggning följt av vacuum/borttagning av damm. 
Applicera inte på silikonapplicerade eller silikonoljebehandlade ytor 
(vidhäftningsmotverkande medel). Undvik daggpunktsförhållanden vid applicering.   

Applicerings-
förhållanden / 
Begränsningar  
Underlagets     
temperatur 

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive och Sikadur®-31 CF: 
 
Type Slow: från  +25°C till +45°C 
Type Rapid:  från  +5°C till +15°C 
Type Normal:  från  +10°C till +30°C  
 
Sikadur®-31 DW: 
 
Från +10°C till +30°C  

Omgivande     
temperatur 

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive och Sikadur®-31 CF: 
 
Type Slow: från  +25°C till +45°C 
Type Rapid:  från  +5°C till +15°C 
Type Normal:  från  +10°C till +30°C  
 
Sikadur®-31 DW: 
 
Från +10°C till +30°C 

Underlagets    
fuktinnehåll 

Cementbaserade underlag:
Torra, max. fuktiga  
Vid applicering på fuktig betong, borsta limmet väl in i underlaget. 

Relativ luftfuktighet 85% max. (vid +25°C)
Daggpunkt Undvik kondens

 
Underlaget måste vara minst 3 K över daggpunkten. 

Applicerings-
instruktioner  
Blandning Sikadur-Combiflex® CF Adhesive och Sikadur®-31 CF: 

 
Del A : B = 2 : 1 i vikt- eller volymförhållande 
 
Sikadur®-31 DW: 
Del A : B = 3 : 1 i vikt- eller volymförhållande 
 
Förpackade enheter: 
Blanda delarna A+B med varandra i minst 3 
minuter med ett spiralformat blandningsverktyg 
monterad i en lågvarvig elektrisk borrmaskin (max. 
300 varv/min) tills materialet blir lent i konsistensen 
och antar en jämn grå färg. Undvik indragning av 
luft under blandningen. Häll därefter blandningen i 
en ren behållare och rör ytterligare ca 1 min på lågt 
varv för att minimera indragning av luft. Blanda 
endast så stor mängd som kan förbrukas inom 
öppethållandetiden.  
 
Bulk, icke förpackade enheter:                              
Rör först om var del för sig. Häll varje del i rätt 
proportion i lämpligt blandningskärl och blanda 
med en elektrisk lågvarvig blandare som beskrivet 
ovan för förpackade enheter. 
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Appliceringsmetod / 
Verktyg 

Val av banddimension:
Val av korrekt banddimension (tjocklek och bredd) och av lämpligt Sika® lim beror 
på förväntad prestanda. Vid behov, efterfråga teknisk rådgivning. Band med 1 mm 
tjocklek är lämpliga för tätning av fogar som är endast är utsatta för lätt belastning.   
 
Max. tillåten permanent töjning: 
1 mm band:  10% av den icke vidhäftande bandbredden 
2 mm band:  25% av den icke vidhäftande bandbredden  
 
Notera: För högre rörelser, placera och fixera bandet i en båge i fogen 
 
Applicering av band:
 
I det fall smuts förekommer rengör ytan på 
Sikadur-Combiflex® SG Tape med en ren 
torr eller fuktig trasa. Använd vatten och 
inget lösningsmedel för denna rengöring. 
 
Kontrollera skicket på Sikadur-Combiflex® 
SG Tape för att säkerställa att det inte finns 
någon skada från lagring eller transport (t ex 
kraftiga repor). Om nödvändigt avlägsna 
skadade delar. 
 
Notera: Ingen aktivering på arbetsplatsen 
är nödvändig.  
 
För installation på expansionsfogar eller 
sprickor: 
> 1 mm mitten av bandet skall inte vidhäfta 
till fogfyllnadsmaterialet eller underlaget. I 
det fallet applicera maskeringstape över 
fogen/sprickan och på bägge yttre sidor av 
den förberedda fogen innan applicering av 
limmet.  
 
 
 
 
 
 
 
Applicera det blandade Sikadur® limmet på 
bägge sidor om fogen/sprickan på det 
förberedda underlaget med lämplig borste, 
spackel eller spatel. Om betongunderlaget 
är fuktigt, tvinga limmet ordentligt in i 
underlaget. Lagertjockleken på limmet skall 
vara 1-2 mm och bredden på var sida om 
fogen/sprickan minst 40 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
Innan placering av Combiflex-bandet 
avlägsna maskeringstapen på mitten av 
expansionsfogen/sprickan.  
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Applicera Sikadur-Combiflex® SG Tape 
inom öppethållandetiden för limmet. Tryck 
bandet ordentligt, utan att innesluta luft, in i 
limmet med hjälp av en lämplig roller. 
Limmet skall pressas ut på bägge sidor av 
bandet ~5 mm.  
 
För expansionsfogar / sprickor > 1 mm 
applicera Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M 
Tape med röd maskeringstape uppåt. 
 
I fall med höga fogrörelser, placera bandet i 
en båge i fogen. 
 
 
För negativ fixering eller i svåra konfigurationer kan bandet temporärt hållas på 
plats med Sika® Trocal Adhesive C-705. Detta lim skall dock endast användas på 
bandets mitt och inte på områden som skall vidhäftas till Sikadur-Combiflex® CF 
Adhesive, Sikadur®-31 CF eller Sikadur®-31 DW. 
 
Låt första lagret Sikadur-Combiflex® CF 
Adhesive, och Sikadur®-31 CF resp. 
Sikadur®-31 DW stelna och börja härda 
innan topplagret appliceras. Applicera 
topplagret av limmet med en tjocklek på ~1 
mm på bägge sidor av fogen/sprickan, vilket 
skapar ett heltäckande lager som avtar utåt 
till nästan noll. 
 
 
 
 
 
 
 
Avlägsna den röda mittremsan och 
maskeringstapen på bägge sidor för att 
säkerställa en prydlig och exakt detalj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limmets topplager kan jämnas med en borste med utspätt rengöringsmedel. Låt 
limmet börja härda först.  
 
Notera: Använd inte rengöringsmedel om något ytskydd skall påföras.   
 
Vid tätning av konstruktionsfogar eller sprickor med upp till 1 mm bredd skall bandet 
täckas helt med Sikadur-Combiflex® CF Adhesive, Sikadur®-31 CF eller Sikadur-31 
DW vilket då också utgör mekansikt skydd.  I dessa fall skall Sikadur-Combiflex® 
SG Tape appliceras med den röda mittremsan nedåt. 
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 Anslutning av Sikadur-Combiflex® SG Tape:

 
Bandändarna ansluts genom 
varmluftssvetsning. Svetsytan måste 
vara förbearbetad genom 
uppruggning med scotch brite eller 
sandpapper.  
 
Rugga endast upp bandet på den yta 
som skall svetsas, annars kan dess 
vidhäftningsförmåga påverkas. 
Överlappet skall vara minst 40-50 mm. 
Svetsparametrar, såsom hastighet och 
temperatur, skall fastställas genom 
provning på arbetsplatsen innan 
svetsarbete påbörjas.  
 
Grundinställning: 360-420°C 
 
Handsvetsning av överlappet utförs i tre 
steg:  
1. Punktsvetsa överlappet 
 
2. Försvetsning: svetsa den bakre delen 
av överlappsområdet så att en 20 mm 
flärp (genom användning av ett 20 mm 
munstycke) återstår till den slutliga 
svetsningen. 
 
3. Slutlig svetsning; svetsa den 
återstående flärpen. Placera tryckrullen 
med en distans på 20 mm parallellt med 
luftuttaget på svetsmunstycket. Rulla 
tryckrullen över hela skarven.  
 
Notera: Lösningsmedel som exempelvis 
Sika® Colma Cleaner förbättrar inte 
svetsegenskaperna.  
 
Anslutning av Sikadur-Combiflex® SG Tape till Sika® Waterbar Type AR, externa 
PVC-fogband (endast för konstruktionsfogar): 
 
Sikadur-Combiflex® SG Tape måste överlappa Sika® Waterbar Type AR med minst 
en bandbredd.  
 
Rengör Sikadur-Combiflex® SG Tape med en torr trasa. 
 
Rengör fogbandet med Sika® Colma Cleaner och låt det torka. 
 
Prima fogbandet med Sika® Primer-215 (se separat produktblad för Sika® Primer-
215) 
 
Sammanför Sikadur-Combiflex® SG Tape och Sika® Waterbar med hjälp av 
Sikaflex®-11 FC+ vidhäftande fogmassa i tjocklek 1-3 mm. 
 
Täck kontaktytorna med Sikaflex®-11 FC+ med hjälp av spackel. 

Rengöring av verktyg Rengör alla verktyg och appliceringsutrustning med Sika® Colma Cleaner 
omedelbart efter användning. Härdat material (limmet) kan endast avlägsnas 
mekaniskt.  
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Öppethållandetid/ 
Brukstid  

 Sikadur-Combiflex
®

 CF Adhesive (6 kg) 

Temperatur Type Normal Type Rapid 

+5°C - ~ 60 minuter 

+10°C ~ 125 minuter ~ 45 minuter 

+15°C ~ 95 minuter ~ 25 minuter 

+23°C ~ 50 minuter - 

+30°C ~ 25 minuter - 
 

 
Sikadur®-31 CF (0,2 kg) 

Type Slow Type Normal Type Rapid

+5°C - - ~ 60 minuter 

+10°C - ~ 145 minuter ~ 55 minuter 

+23°C ~ 135 minuter ~ 55 minuter ~ 40 minuter 

+30°C - ~ 35 minuter - 

+35°C ~ 70 minuter - - 

+45°C ~ 45 minuter - - 

Temperatur Sikadur-31 DW (0.2 kg) 
+23°C ~ 90 minuter 

Om större mängder blandas ökar temperaturen på limmet på grund av den kemiska 
reaktionen, vilket förkortar öppethållandetiden/brukstiden. 

Väntetid/beläggning Sikadur-Combiflex® CF Adhesive, Sikadur®-31 CF och Sikadur®-31 DW kan 
beläggas med epoxy-beläggning. I dessa fall, jämna inte ut limmet med 
rengöringsmedel. Om väntetiden mellan applicering av limmet och övertäckningen 
kommer att vara längre än 2 dagar, måste limmet ströas med överskott av 
kvartssand omedelbart efter applicering. 

Anmärkningar om 
applicering / 
Begränsningar 

För ytterligare appliceringsinformation hänvisas till Sikadur-Combiflex® SG metod-
beskrivning. 
 
Om fogen kommer att utsättas för vattentryck måste bandet ha ett stöd i fogen. 
Hårdskum eller fogmassa rekommenderas. 
 
För exponering mot negativt vattentryck skall Sikadur-Combiflex® SG Tape säkras 
med stålplatta på ena sidan.  
Begränsning utan stöd: För 20 mm fogar vid +20°C och max 0,5 bar vattentryck 
måste ett band med 2 mm tjocklek användas. 
 
Om bitumenbaserat slitlager appliceras ovanpå Sikadur-Combiflex® SG System får 
temperaturen på den heta blandningen inte överstiga +180°C upp till max. 50mm 
tjocklek. Upp till 10 mm tjocklek får temperaturen inte överstiga +220°C. Om det är 
nödvändigt, applicera i skikt och låt svalna emellanåt. 
 
Sikadur-Combiflex® SG Tape måste skyddas från mekanisk åverkan. 
 
Sikadur-Combiflex® SG Tape kan inte anslutas till Sikaplan® WT (FPO) och 
hypalon-baserade (ex.vis tidigare version av Sikadur-Combiflex®) membran genom 
varmluftssvetsning. 

Viktiga noteringar All teknisk data som återges i detta Tekniska Datablad baseras på laboratorietester. 
Verkliga data kan variera beroende på omständigheter som står utanför vår kontroll.
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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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