
DE PROFESSIONELLES FØRSTEVALG
SikaHyflex®-402 Connection
UNIVERSAL FUGEMASSE TIL FORBINDELSES- OG BEVÆGELSESFUGER

n Tætte og holdbare løsninger
n 1 komponent fugthærdende elastisk fuge
n F.eks. til fugning af døre og vinduer
n Kan anvendes på de fleste materialer
n Fri for ftalater
n Fri for opløsningsmidler
n Kan bruges både inde og ude
n Overmalbar med de fleste malingstyper
n ISO 11600 F 25 LM
n EN 15651-1 FEXT-INT CC 25LM
n 600 ml poser



Det er de dér, hvor de forskellige bygningselementer og materialer mødes, fx i fugen. Netop dér er din bygning 
mest tilbøjelig til at være utæt, og kun med professionelt udlagt specialfuge opretholdes bygningens tæthed 
gennem hele levetiden. 

Sika har en lang historie med at producere fugemasse. Alle Sika-produkter er frugten af mange års erfaring, 
fremragende udvikling, kontinuerlig tilpasning og forbedring samt moderne produktionssteder. 

Når du anvender Sika produkter, har du taget et aktivt valg om kompetence, ydeevne, sikkerhed og en pålidelig 
partner. Med et stort udvalg af produkter til tætning, klæbning, lyddæmpning, beskyttelse og forstærkning 
afspejles over ét århundredes erfaring, opnået på utallige byggepladser over hele verden. 
VORES ERFARING - DIN FORDEL!

HVOR ER BYGNINGER SÅRBARE OVERFOR VANDINDTRÆNGNING?

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende. 
Venligst se senest opdaterede datablad før anveldelse og bearbejdning.

VARENR. DB NR. FARVE STØRRELSE
533403 1986046 Betongrå 600 ml pose
552305 1986048 Antracitgrå 600 ml pose
552306 1986049 Mellemgrå 600 ml pose
552307 1986051 Koksgrå 5057 600 ml pose
552364 1986052 Unihvid 600 ml pose
552423 1986053 Sort 600 ml pose
552425 1986054 Brun 600 ml pose

TEKNISKE DATA 
SikaHyflex®-402 Connection
n Høj bevægelighed
n Sika SMP teknologi
n ±25 acc. ISO 9047
n Fremragende applikationsegenskaber
n Mange anvedelsesmuligheder
n Fri for opløsningsmidler 
n 15 mdr. holdbarhed 
GODKENDELSER: 
n EN15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
n   ISO 11600 F 25 LM
n EC1plusR
n M1-certificeret
n Leed v4 attestation 
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SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.sika.dk

Fås kun i poser 
i Danmark


