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SikaDammbindare 
Betongytförstärkare 
 

Användning 
Beskrivning 

 
SikaDammbindare är färglös, baserad på natriumsilikater och levereras färdig att 
användas. SikaDammbindare reagerar kemiskt genom att bilda en hård, dammfri 
yta. SikaDammbindare kan inte förbättra dålig och nedsliten betong. 

Användning SikaDammbindare används effektiv och ekonomisk på såväl nya som gamla 
betongytor. Kan inte användas på natursten, klinker eller liknande. Lämpliga 
områden att använda dammbindare på är garagegolv, industrilokaler, lagergolv, 
utställningshallar etc. 

Tekniska Data 
Densitet  
pH-värde 
Torrhalt  
Förpackning 
Lagringstid 

 
1,1 kg/dm³ 
12 
12 % 
Dunk 20 kg och Fat 220 kg 
1 år vid obruten originalförpackning samt frostfri lagring. 

Bruksanvisning 
Förbehandling 

 
Ytor som skall behandlas måste vara rena, torra och fria från olja, fett och lösa 
partiklar. Betongen bör vara minst 21 dygn gammal innan SikaDammbindare 
påföres. 

Applicering SikaDammbindare omröres och är därefter färdigt för att användas. Påför 
SikaDammbindare på ytan med hjälp av en mjuk borste eller en bred pensel. För att 
säkerställa en maximal djupverkan, arbetas SikaDammbindare grundligt in i ytan. 
Vanligtvis är 1 behandling tillräcklig, i vissa fall kan dock 2 behandlingar vara att 
föredra. Vänta i 24 timmar mellan behandlingarna.  
1 dygn efter den avslutande behandlingen bör golvet tvättas med rent vatten. 

Åtgång Beroende på ytans struktur: Ca. 0,15 - 0,25 kg/m²/behandling. 
Observera Det får inte finnas "sjöar" av SikaDammbindare på betongen, då detta senare kan 

förorsaka vita missfärgningar. SikaDammbindare reagerar kemiskt med glas 
(glasögon etc), varför försiktighet tillrådes. Vid kontakt med glas, bör det omgående 
tvättas av med ljummet såpvatten. 

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 


