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SikaTack®-Panel 
Limede facadeplader
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Indledning

Lim til fastgørelse
Beklædningspaneler skrues som regel fast. Men der kan hurtigt 
opstå pletter, når skruerne begynder at ruste. Denne form for 
fastgørelse af paneler kræver derfor yderligere vedligehold. Dette 
gælder ikke, hvis man anvender SikaTack®-Panel, der er en 
1-komponent lim til limning af beklædningspaneler. Paneler, der 
fastgøres på denne måde, er mindst ligeså godt montéret som 
fastskruede paneler. 

Dokumentation for kvalitet
Denne nye fastgørelsesmetode tåler en prismæssig sammenlig-
ning med traditionelle systemer, da den er meget billigere end 
andre systemer til usynlig ophængning. Limning af paneler er 
endnu ikke særlig udbredt i byggebranchen, og mange er derfor i 
tvivl, om limning teknisk og økonomisk set er en fornuftig løsning. 
For at imødegå disse tvivl, er det uafhængige hollandske institut 
Bouwcentrum Technologie B.V. (Byggecenter Teknologi) blevet 
anmodet om at gennemføre en undersøgelse af SikaTack®-
Panel og dets formåen og egenskaber. 

Resultatet, der omfatter en undersøgelse af stabiliteten, af den 
mekaniske holdbarhed og af den samlede konstruktions fugt-
afvisende egenskaber inkl. enkeltkomponenter og forbindelser, 
er meget positivt: Over en periode på 20-25 år kunne der kun 
påvises positivt resultat. 

Opfylder alle krav
Det limningssystem og de beklædningspaneler, der blev anvendt 
i forbindelse med disse intensive undersøgelser, var i slutningen 
af undersøgelsen på ingen måde blevet beskadiget eller uden 
for normen. Det positive resultat af undersøgelsen er ingen 
overraskelse for Sika. De krav, som Sika har stillet til sig selv for 
at udvikle en egnet limtype, er meget høje. Især på grund af den 
varme og fugtighed, som beklædningspaneler i praksis konstant 
udsættes for. SikaTack®-Panel opfylder alle disse krav. 
Fastgørelsessystemets styrke ligger i produktets elasticitet, fordi 
limen skal kunne udvide sig og trække sig sammen. Derudover er 
limningssystemet absolut vedligeholdelsesfrit, hvilket er med til at 
holde omkostningerne nede.

En holdbar løsning
Hvis panelerne limes sammen i henhold til Sikas anvisninger, 
og der desuden tages højde for en række yderligere betingel-
ser, garanterer Sika et fejlfrit resultat, der holder i mange år. 
Beklædningspanelerne og underkonstruktionen skal være af god 
og anerkendt kvalitet. Disse parametre fastholdes inden byg-
gestart i en kontrolliste og kontrolleres af Sikas tekniske afdeling. 
Produktet skal forarbejdes af en anvist montør. Den forarbejdende 
medarbejders uddannelse og den vedlagte kontroldokumentation 
sikrer, at kvaliteten på byggepladsen altid kan reproduceres. 

Dekorative beklædninger er efterhånden blevet en selvfølge, især i erhvervsbyggeri, boligbyggeri, nybyggeri 
og ved renoveringsprojekter. 

Thorsbakke 2, Randers. Den viste facade er leveret af Ivarsson og pladetypen er ’Frontline Pictura’.
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Elastisk limning
Nye materialer påvirker i stigende grad den gængse byggetek-
nik. Forskellige materialer med meget forskellige udvidelses-
koefficienter ved påvirkning af varme og fugtighed kombine-
res med hinanden. 

Udover ulempen med synlige skruehoveder opstår der spændings-
belastninger ved fastgørelsespunkterne ved stive forbindelser og 
materialer med forskellige udvidelseskoefficienter. Dette resulte-
rer i, at bygningsdele skal dimensioneres større i henhold til disse 
spændingsbelastninger, at konstruktøren skal forstærke konstruk-
tionen eller at fastgørelsen ikke holder. Det svageste led i kæden er 
grundlaget for dimensioneringen. 

Udjævn spændingen - brug lim
I modsætning til den traditionelle fastgørelse opnår man ved lim-
ning en jævn fordeling af spændingen. Ved limning på stive kom-
ponenter, f.eks. epoxyharpiks, opstår der desuden forhøjede spæn-
dinger i yderområderne. Disse spændinger udlignes næsten ved 
elastisk limning. 

Som regel prøver man at undgå synlige fastgørelseselementer med 
dækkapsler. De virker forstyrrende på helhedsindtrykket, f.eks. ved 
fastgørelsen af dekorative plader. Skruer og søm danner uønske-
de kulde- og akustikbroer. Dette er tilfældet ved eksempelvis sand-
wich-elementer og andre vægbeklædninger. Se figur 1 nedenfor.

Længdeudvidelse (mm/m) ved 50 gr temperaturforskel Længdeudvidelse (mm/m) ved 50 % R.F. ændring 
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Figur 1. Med elastiske limtyper undgås kulde- og akustikbroer.  
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Montagesystem  
Facadeplader med ventilationsafstand

Systembeskrivelse 
SikaTack®-Panel systemet er et monteringssystem for faca-
depaneler. Systemet består af: 
  En permanent elastisk klæber  
SikaTack®-Panel/SikaBond® AT-14, 

 Klæbeprimeren SikaTack®-Panel Primer 
 Den dobbeltsidede fikseringstape SikaTack® Panel tape 
 Rensevæske Sika®Aktivator-205.

SikaTack® systemet muliggør montering af facadepaneler på 
alle almindeligt forekommende underlag med elastisk klæbning.
 
Skjult fastgørelse af ventilerede facadepaneler i/på
 Beboelses- og erhvervsejendomme
 Nybygninger og renovering
 Indendørs finish

Kan anvendes med følgende type paneler

 Eternit® PLAN plader
 Eternit® PLAN brædder
 Cembrit Metro
 Cembrit Edge
 Cembrit Fusion
 Cembrit Opal
 Cembrit True
 Color Front Opal

 Frontline Natura
 Frontline Natura PRO
 Frontline Textura
 Frontline Pictura
 Eterplan N
 Eterboard HD
 Eter-Color

Såfremt der anvendes andre paneler skal klæbeevnen først testes.

Vigtigt! For al montage gælder, at opsætning skal følge leveran-
dørens anvisning på 1-plans bebyggelse, dog maks. 4 meter. Ved 
monteringshøjde over 4 meter kontakt Sika Teknisk Service for 
godkendelse af projekt.  

Fordele

 1-komponente produkter, klar til brug
 Vejr- og ældningsbestandig 
 Ens spænding over hele facadepanelet 
 Økonomisk og hurtig montering

 Fiksering modstandsdygtig over for slag, vibrationer og vind 
 Æstetisk facadeoverflade, som er let at vedligeholde 
 Silikonefri
 Mangeårig erfaring 

Dobbeltklæbende montagebånd sættes fast

Plader montéres direkte på lim og montagegebånd

Den permanent elastiske lim påføres
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Planlægning

Underkonstruktion
Mulige underkonstruktioner er træ eller aluminium. 

For at sikre ventilationsafstanden må facadeplader kun limes på 
de lodrette flader. Lægterne i underkonstruktionen skal lægges i 
henhold til de byggeretslige bestemmelser (DIN 18516) og ifølge 
facadeleverandørens anvisninger. Brug af andre, byggeretsligt 
godkendte underkonstruktioner forudsætter en vedhæftningstest, 
der skal gennemføres af Sika’s tekniske afdeling. 

Underkonstruktion af træ: Høvlet gran med en 
maksimal fugtighed på 12 % i henhold til DIN 
1052-1. 
De flader, der skal limes sammen, skal være ube-
handlede og uden træbehandlingsmiddel. 

Fjern evt. ca. 1 mm med en høvl. Den maksimale 
længde af de enkelte trælægter er på 5 m. Af-
standen mellem de enkelte træprofiler skal følge 
facadeleverandørens anvisninger. 

Byggehøjde
I følge nationale byggebestemmelser kræves fra en vis byggehøjde 
(højhusgrænse, over 4 meter) en yderligere, mekanisk fixering. 
Kontakt Teknisk Service for yderligere information.

Underkonstruktion af aluminium: Ubehand-
lede L- eller T-profiler med glat overflade (rillet 
kun efter kontrol). 
Dimensionering af den lodrette underkonstruk-
tion (mindstemål):
Underkonstruktion træ/aluminium i midten
Bredde: 50 mm Dybde: min. 30 mm 
Aluminium L-profil: Bredde: 45 mm Dybde: 
min. 45 mm Sammenføjning Bredde: 80 mm 
Dybde: min. 30 mm 
Aluminium L-profil bredde: 45 mm Dybde: min. 45 mm

Forarbejdningsbetingelser 
Limningen kan gennemføres i et værksted eller på en byggeplads. 
Processen skal dog være beskyttet mod vejrlig og støv. 

Følgende punkter bør overholdes
  Under forarbejdningen skal lufttemperaturen være mellem  

+5°C og +35°C. 
   Den relative luftfugtighed må ikke overstige 75 %. 
  Temperaturen må ikke synke under minimumstemperaturen på 

+5°C i indtil 5 timer efter montagen.

  Temperaturen på de byggedele, der skal limes sammen (faca-
deplader, underkonstruktion), skal være mindst 3°C højere end 
luftens dugpunktstemperatur. Dette er for at undgå kondens på 
overfladen,

   Medarbejderne skal være teknisk uddannede, og der skal føres 
en forarbejdningsprotokol. 

   Inden forbehandling skal fladerne være rene, tørre og fedtfri. 
Forarbejdningsbetingelserne skal overholdes i forbindelse med 
underkonstruktionen.

Montagevejledning

DTU, Lyngby.
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Systemkomponenter
Tekniske egenskaber 

Karakteristiske værdier

Sika®Tack-Panel SikaBond® AT-14

Aktivt stof 1-komponent PU 1-komponent hybridklæber

Densitet 1,18 kg/l   (DIN 53 497) 1,40  kg/l   (DIN 53 497)

Trækstyrke 40 N/mm²   (DIN 53 504, DIN EN 1465) 32 N/mm (DIN 53 504, DIN EN 1465)

Træk-forskydningsstyrke 2,5 N/mm²   (DIN 53 283) 2,2 N/mm²   (DIN 52 283)

Påføringstemperatur +5ºC til +35ºC +5ºC til +35ºC

Støvtør 20 minutter   (+23ºC / 50% R.H.) 20 minutter   (+23ºC / 50% R.H.)

Hærdehastighed 4 mm / 24 timer   (+23ºC / 50% R.H.) 4mm/24 timer  (+23ºC / 50% R.H.)

Byggeklasse B2   (DIN 4102 Del 1.) B2  (DIN 4102 Del 1.) 

Farve Ibenholt Mørkegrå

Temperaturbestandighed -40°C til +80°C (midlertidigt op til 120°C) -40°C til +80°C (midlertidigt op til 120°C)

Forbehandling
Forbehandlingsprodukter Sika®Aktivator-205 Sika®Tack-Panel Primer

Aktivt stof Klæber i alkoholopløsning Opløsningsmiddelholdig, pigmenteret epoxy formulation

Farve Transparent, farveløs Sort

Densitet                       
(DIN 51 757)

0,8 gr/cm³ 1,0 gr/cm³

Påføringstemperatur +5ºC til +35ºC +5ºC til +35ºC

Flammepunkt +14ºC -4ºC

Emballage 1 l flaske 1 l flaske

Holdbarhed Opbevaret i original, forseglet og ubeskadiget emballage, ved en temperatur på +10ºC til 
+25ºC: 9 måneder.

Anvend aldrig uklar eller hvidlig Sika®Aktivator-205 eller geleagtig eller uhomogen Sika®Tack-Panel Primer 
Fuldt hærdet primer kan kun fjernes mekanisk. Sika®Aktivator-205 efterlader en uklar film. Behandl kun den relevante 
overflade. Under alle omstændigheder skal ventetiderne for Sika primere og cleanere overholdes. Stænk på synlige steder 
skal fjernes straks med en ren klud eller afrensningspapir.

  SikaTack® Panel tape

SikaTack®-Panel                      
Tape

En dobbeltsidet, selvklæbende fikseringstape som anvendes til fiksering af facadepaneler indtil Sika®Tack-Panel 
klæberen er fuldt hærdet, og som sikrer, at minimumstykkelsen på klæberen er 3 mm.

Karakteristika Bemærkninger

Base Polyethynskumtape  
– lukkede celler

Farve Sort

Dimensioner 12 x 3 mm

Densitet 0,05 gr/cm³ DIN 51 757

Trækstyrke Ca. 0,3 N/mm²

Træk-forskydningsstyrke Ca. 0,3 N/mm²

Påføringstemperatur +5ºC til +35ºC

Anvendelsestemperatur -20ºC til +50ºC

Emballage 33 m ruller

25 ruller pr. karton

Sika®Tack-Panel klæberen giver langtidsstyrke. Det er ikke tilladt at inkludere mekaniske værdier af tapen i 
beregningen af langtidsstyrken. Den skal påføres i strukturens fulde længde.
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Planering

Aluminiumunderlag Underlaget skal være godkendt ifølge gældende normer.

Tømmerunderlag De lige træbjælker skal være af minimum B kvalitet, tørre og med maksimum 12% fugt.

Dimensionering Dimensioneringen af underlaget skal følge kravene til sådanne, og ansvaret ligger hos producenten af underlaget.

Maksimum afstanden mellem de vertikale understøttelser afgøres også af facadens ønskede modstandsdygtighed.

Facadepanelet klæbes i den fulde højde. Den nødvendige bredde af understøttelser vises i tegningerne nedenfor. 

Konstruktionseksempel      Enkelt felt   Flere felter

Påkrævet bredde af 
understrukturselement for 
påføring af SikaTack-Panel

Kalkuleret tilladt værdi af 
belastet kapacitet:

  Bredde af klæbefugen 
  Trækbelastning 
  Rivebelastning

10 mm

0,15 N/mm²

0,15 mm²

(tilladt reduktionsfaktor S = 1,0)

Den vertikalt formede aluminiumsektion af træbjælker skal være parallel og glat for at sikre ensartet, kraftfuld klæbning af 
facadepanelerne til alle sektioner og over hele længden af hver sektion. Fugerne i de vertikale underlagssektioner må ikke 
limes over af facadepaneler. 

Ventilation Ved top- og bundkanten af projektet skal der være en tilstrækkelig stor åbning til ventilation.

Ekspanderende fuger Afstanden mellem panelerne ved stødsamlingen skal være tilstrækkelig stor til at undgå sammentrykning af 
panelerne ved maksimum udvidelse pga. termiske bevægelser. Data fra panelproducenten skal overholdes såvel som 
ekspansionskoefficienten på underlaget. Deformationen af klæberen må ikke overstige 45ºC eller 50%.
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Forbehandling af overfladerne

Forbehandling Overfladerne skal være rene, tørre og fri for olie og fedt. Efter påføring af primeren skal underlaget beskyttes imod skidt, støv, 
fedt, etc.

Aluminiumunderlag

Galvaniseret stål

Rustfrit stål

St37

   Manuel slibning med sandpapir (f.eks. Scotch Brite – 
meget tyndt).

    Afrens overfladen med en ren, olie- og fnugfri 
celluloseklud eller afrensningspapir vædet i 
Sika®Aktivator-205 ved at tørre overfladen i én 
retning (beskidte klude skal skiftes). Der skal anvendes 
handsker.

   Tørretid: Ca. 10 minutter.

    Ryst Sika®Tack-Panel Primer dåsen grundigt 
(stålkuglen i containeren skal kunne høres tydeligt).

   Påfør et tyndt lag Sika®Tack-Panel Primer 
jævnt over hele overfladen med børste eller filtpude.

   Tørretid minimum 30 minutter, maksimum 8 timer.

Træunderlag    Fjern støv.

   Ryst Sika®Tack-Panel Primer dåsen grundigt 
(stål kuglen i containeren skal kunne høres tydeligt).

   Påfør et tyndt lag Sika®Tack-Panel Primer 
jævnt over hele overfladen med børste eller filtpude.
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Forbehandling af facadepanelerne

Forbehandling af 
facadepaneler

   Fjern støv, fedtstof og løse partikler. Se evt. Primerskema, side 11.

   Afrens overfladen med en ren, olie- og fnugfri 
celluloseklud eller afrensningspapir vædet i 
Sika®Aktivator-205 ved at tørre overfladen 
i én retning (snavsede klude skal skiftes). Der skal 
anvendes handsker.

   Tørretid: Ca. 10 minutter.

   Ryst Sika®Tack-Panel Primer dåsen grundigt 
(stål kuglen i containeren skal kunne høres tydeligt).

   Påfør et tyndt lag Sika®Tack-Panel Primer 
jævnt over hele klæbefladen med børste eller filtpude.

   Tørretid minimum 30 minutter, maksimum 8 timer.

Bemærkninger Venligst overhold al information fra panelproducenten med hensyn til opbevaring (modvirkning af deformation).  
Før klæbning må panelerne ikke udsættes for direkte sollys.

Klæbning Påfør SikaTack® Panel tape på hele længden 
af de vertikale sektioner og parallelt med kanten. 
Beskyttelsesfolien må ikke fjernes endnu.
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Klæbning Påfør SikaTack®-Panel/SikaBond® AT-14 
klæberen som en trekantet fuge ved hjælp af en 
trekantet fugespids (bredde 8 mm, højde 10 mm) mindst 
5 mm fra fikseringstapen og kanten af sektionen.

Påføring med manuel Sika fugepistol eller Sika 
trykluftpistol.

Montering af paneler Fjern beskyttelsesfolien fra SikaTack®-Panel 
tape. Placér facadepanelet, som skal fikseres, i 
korrekt position i forhold til klæberen – uden at panelet 
rører fikseringstapen. For at lette monteringen kan 
facadepanelerne omhyggeligt tilrettes og trykkes fast 
imod SikaTack®-Panel fikseringstapen.

Montering af panelerne skal ske indenfor 10 minutter 
efter påføring af klæberen på sektionerne.

Loftsmontering: Yderligere mekanisk støtte er nødvendig 
indtil 24 timer efter påføring af klæberen.

Fjernelse af klæberester Afrensning af værktøj for ikke hærdet klæber kan ske med Sika®TopClean-T. Hærdet klæber kan kun fjernes mekanisk.

Forbrug Produkt
SikaTack®-Panel /SikaBond® AT-14 
Patron 310 ml                                              
Unipack 600 ml

Sika®Aktivator-205                                    
1 l flaske

Sika®Tack-Panel Primer                       
1 l flaske

SikaTack® Panel tape                          
33 m rulle

Forbrug
6 m pr. patron 12m pr. pose.

0,15 l/m²

0,7 l/m²

3 m/m²



11

Primerskema

Overflade  
forberedelse

Primer Klæbertype Vedhæftningsresultat

A

7 d NK

B

6 d H2O

C

4 d ÷20ºC

D

4 d 80ºC

E

7 d Cata

Ba
gs

id
e

Intet

Ingen
SikaTack-Panel 5 5 5 1 UV 5 UV

SikaBond AT-14 1-2 - - - -

Aktivator-205
SikaTack-Panel 2 UV 4 UV 4 UV 5 UV

SikaBond AT-14 1-2 - - - -

STPP
SikaTack-Panel 1

UV/P UV 1 5 UV/P

SikaBond AT-14 1-2 UV 4 UV 4 UV/FH 1 5 UV/P

Aktivator-205 + 
STPP

SikaTack-Panel 2 UV UV UV 1 UV

SikaBond AT-14 1 UV UV 1 4-5 UV/P

Slebet

Ingen
SikaTack-Panel 5 FH 5 FH 5 2 5

SikaBond AT-14 2 5  FH 5 5 5

Aktivator-205
SikaTack-Panel 1 5 5 3 UV 5

SikaBond AT-14 1 5 FH 5 5 5

STPP
SikaTack-Panel 1 2-3 UV/P 2 UV 1 4-5 UV/P

SikaBond AT-14 1 2 2 2 5

Aktivator-205 + 
STPP

SikaTack-Panel 1 2 UV/P 1 UV 1 2 UV/P

SikaBond AT-14 1 1 1 1 5

Testmetode:

Peel test I henhold til Sika-testing method U-TA 301/93-4 Panel bonding. 

Testet efter følgende opbevaringer A) 7d 23°C/50% R.h.  B) 6d water 21°C (+ 1h NC),  C) 4d -20°C (+ 2h NC),  D) 4d 80°C 
(+ 1h NK),  E) 7d Cataplasm-storage at 70°C/100% R.h. (+ 2 h NC).

Note Krav til vedhæftning

1 Meget god 100 % materiale brud 

2 God ≥ 90 % materiale brud

3 Acceptabel > 50%  materiale brud

4 Ikke acceptabel ≤ 50%  materiale brud

5 Dårlig ≤ 25%  materiale brud

Ordforklaring:

P= Primerfejl            FH=Filmfejl          UV=Brud i panel

Bemærk:

”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet 
er afgivet I god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet 
for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for 
Sika Danmark A/S ud over, hvad der matte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge 
eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes 
på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende 
resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og 
leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke 
systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med 
mindre andet er angivet.”



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
3480 Fredensborg
Tlf. 48 18 85 85
Fax 48 18 84 96
www. sika.com

SikaTack®-Panel//SikaBond® AT-14 
Elastisk, 1-komponent PUR-lim/PU-hybrid egnet til limning af inden- 
og udendørs facadeplader. 
 Usynlig fastgørelse.
 Sikker og enkel anvendelse. 
 Høj kraftoverførsel. 
 Høj vedhæftningsevne. 
 Modstandsdygtig over for vind og vejr. 
 Vejrfast. 
 Lang levetid. 
 Produceret iht. ISO 9001. 
 Mangeårig praktisk erfaring. 

Sika®Aktivator-205 
Renser og forbedrer vedhæftningsevnen på facadeplader og under-
konstruktioner af aluminium. 
 Renser og forbedrer vedhæftningsevnen i samme arbejdsproces.
 Enkel anvendelse med klud eller pudsepapir. 
 Kort udluftningstid.

Sika®Tack-Panel Primer 
Forbedrer vedhæftningsevnen på facadeplader og på underkonstruk-
tioner af træ eller aluminium. Skyggefugerne fremstår som sorte.
 Påføres med primerpåføringsudstyr eller pensel.  
 God anvendelseskontrol på grund af den sorte farve. 
 Kort udluftningstid. 

 
SikaTack® Panel tape, 3 mm 
Dobbeltklæbende montagebånd til fiksering af facadepladen på 
underkonstruktionen, mens SikaTack®-Panel limen hærder.
 Enkel, hurtig og sikker fiksering.
 Afstandsholder for at overholde limens minimumstykkelse.

 


