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SikaSwell® S-2 
Svällande fogmassa 

Produkt-
beskrivning 

1-komponents polyuretan-fogmassa som sväller i kontakt med vatten.

Användning För att täta vattentäta konstruktioner och för fixering av SikaSwell®-A och 
SikaSwell®-P profiler samt SikaFuko® Swell 1 injekteringsslang. 
 
Tätning av: 
 Konstruktionsfogar 
 Rör- och stålverksgenomföringar genom väggar och bottenplattor. 
 Runt alla typer av genomföringar och konstruktionsfogar 
 Konstruktionsfogar i kabelkanaler etc 
 
Fixering av: 
 SikaFuko® Swell 1 
 SikaSwell®-A Profiles 
 SikaSwell®-P Profiles 

Egenskaper/Fördelar  Lättapplicerad
 God vidhäftning till olika typer av underlag 
 Optimerad expansionshastighet och därmed ingen skada i den färska betongen 

under härdning.  
 Mycket ekonomisk 
 Sväller i kontakt med vatten 
 Permanent vattenresistent 
 Anpassningsbar för att passa många olika detaljer 

Produktdata  
Form  
Färg Röd
Förpackning 600 ml alupåse (20 alupåsar/kartong, 48 kartonger/pall) 

300 ml patron  (12 patroner/kartong, 112 kartonger/pall) 
Lagring  
Lagringsförhållanden/ 
Hållbarhet 

9 månader från produktionsdatum vid förvaring i oöppnad, oskadad 
originalförpackning under torra förhållanden i temperatur mellan +5°C och +25°C. 

Tekniska data  
Kemisk bas 1-komponents polyuretan, fukthärdande
Densitet 1,33 kg/l (+23°C)
Skinnbildning 2 timmar (+23°C / 50% RF)
Härdningshastighet Efter 1 dag: ~ 2,0 mm (+23°C/ 50 % RF)

Efter 10 dagar:  ~ 10,0 mm (+23°C/ 50 % RF) 
Nedsjunkning < 2 mm
Volymförändring 1 dag i kranvatten: < 25 %

7 dagar i kranvatten:  > 100 % 
 
Svällegenskaperna i saltvatten är reducerade och fördröjda. 

Mekaniska/ 
Fysiska 
Egenskaper  
Shore A-hårdhet Svälld (7 dagar i kranvatten): > 10 

Icke-svälld (7 dagar: +23°C / 50 % RF): 40-60 
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System- 
information  
Applicering  
Underlagets kvalitet Underlaget måste vara sunt, rent, torrt, max fuktigt och fritt från ytföroreningar.
Förberedelse av 
underlag 

Alla lösa partiklar, formolja, cementhud, färg, rost och andra dåligt vidhäftande 
material måste avlägsnas med lämplig hand- eller mekanisk behandlingsteknik.  

Applicerings- 
förhållanden/ 
Begränsningar  
Underlagstemperatur +5°C min. / +35°C max.
Omgivande temperatur +5°C min. / +35°C max.
Underlagets fuktinnehåll Underlaget måste vara torrt, max fuktigt.
Applikations-
instruktioner  
Appliceringsmetod/ 
Verktyg 

För fixering av SikaSwell®-A och P profiler och SikaFuko® Swell 1 injekteringsslang:
Applicera SikaSwell® S-2 (genom triangulärt munstycke med ca 5 mm sida) på 
förbehandlat underlag. I de fall man har ojämnt underlag kan den sprutade 
triangulära strängen av SikaSwell® S-2 behöva justeras därefter. SikaSwell®-A och 
P profiler eller SikaFuko® Swell 1 injekteringsslang måste pressas ner ordentligt i 
den färska SikaSwell® S-2. 
Tillåt SikaSwell® S-2 att härda i 2-3 timmar innan betongen placeras.  
Se separat produktblad för respektive av nämnda produkter. 
 
Som täckt fogmassa i konstruktionsfog: 
Använd ett triangulärt munstycke eller skär munstycket för att erhålla en triangular 
sprutsträng och applicera SikaSwell® S-2 enligt följande tabell:  
 

Konstruktions-
tjocklek 

Storlek på triangulära 
tvärsnittet 

600 ml alupack 
räcker teoretiskt* till 

300 ml patron räcker 
teoretiskt* till 

< 30 cm 15 mm 6,2 m 3,1 m 

30-50 cm 20 mm 3,6 m 1,8 m 

 *  Verklig sträcka kan vara lägre än den teoretiska beroende på arbetsplatsförhållandena 
 (underlagets ytråhet, ballaststorlek, etc.) 
 
Applicera SikaSwell® S-2 i mitten på betongtvärsnittet.  
 
Minimum täckskikt till fogmassan på båda sidor måste vara 10 cm (armerad 
betong) och 15 cm (icke-armerad betong). Om höjden varifrån betongen hälls är  
< 50 cm låt fogmassan hårdna i 2-3 timmar. Om höjden varifrån betongen hälls är  
> 50 cm, måste SikaSwell® S-2 hårdna i minst 2 dagar. 
Under gjutningen, kompaktera väl omkring SikaSwell® S-2 för att säkerställa en tät 
betong utan hålrum.  

Rengöring av verktyg Rengör alla appliceringsverktyg omedelbart efter användning med Sika® Colma-
Cleaner.  
Hårdnat/härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt. 

Viktiga noteringar/ 
Begränsningar 

SikaSwell® S-2 expanderar i kontakt med vatten. Detta sker inte omedelbart utan 
långsamt och efter ett antal timmar. Dock skall inte SikaSwell® S-2 lämnas i 
stående vatten under längre tid (max. 24 timmar om vattnet kan rinna av) innan att 
den har applicerats i sin slutgiltiga konstruktion. 
 
Använd ej SikaSwell® S-2 i rörelsefogar!  
 
Om vattennivån plötsligt stiger erhålls vattentätheten i fogen när SikaSwell® S-2 har 
svällt. 
 
I helt torra förhållanden krymper SikaSwell® S-2 till sin ursprungsdimension, men 
expanderar igen vid kontakt med vatten. 
 
SikaSwell® S-2 är testad för vattentryck upp till 5 bar, men bör inte användas för 
tätning mot vattentryck över 2 bar på grund av den begränsade tätningssträckan. 
För tryck > 2 bar kan SikaSwell® S-2 användas för att fixera SikaFuko® Swell 1 
injekteringsslang eller som kompletterande tätningsåtgärder för Sikas fogband. 

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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Sika Sverige AB 
Domnarvsgatan 15 
Box 8061 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 


