
       

Anvendelsesområder SikaBagstop anvendes som bagstopning inden fugning. 
 
SikaBagstop er fremstillet af polyethylencelleplast med lukkede celler. 

Produktbeskrivelse SikaBagstop findes i 2 varianter: HOMOGEN eller med HUL. 
Den homogene kan komprimeres op til 35%, og de dimensioner, som er med hul, 
kan komprimeres endnu mere. 
Samme dimension passer altså til flere fugebredder. 

Egenskaber  Har god varmeisoleringsevne 
 Har lav vandabsorption 
 Er bestandig mod råd 
 Er ældningsbestandig 
 Har lav vægt 
 Passer til de fleste fugedimensioner 
 Er let at arbejde med 
 Har en lethåndterlig emballage 
 God bestandighed mod alkalier og de fleste kemikalier 

Kemisk bestandighed SikaBagstop har en god bestandighed over for olie, benzin og opløsningsmidler. 

Produktdata  

Type: Polyethylencelleplast med lukkede celler 

Densitet: 25-30 kg/m³ 

Farve: Grå 

Lugt: Ingen 

Vandabsorption: Ingen 

Tekniske data 

Temperaturbestandighed: -45ºC til +90ºC 

 
Ydre diameter 

mm 

 
Indre diameter 

mm 

 
Type 

 
m pr. karton 

6 - Homogen 750 

10 * - ** - Homogen 300 * 

13 - Homogen 375 

Dimensioner 

16 * - ** 5 Med hul 250 * 
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Sika® Bagstop 
Bagstopning med lukkede celler 



 
 

20 * - ** 7 Med hul 150 * 

24 * - ** 8 Med hul 100 

30 9 Med hul 60 

35 11 Med hul 150 

50 16 Med hul 85 

 

 

*    Leveres også i ruller à 50 lbm. m 
**  Leveres også i plastpose med 5,5 m + displayskilt. 

SikaBagstop vælges i en dimension, der er ca. 20% større end 
fugebredden. 
SikaBagstop må ikke punkteres eller strækkes under ilægningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Udførelse 

SikaBagstop anvendt i 
bevægelsesfuge mellem forskellige 
byggemateriale 

Efter montering af SikaBagstop 
udføres selve fugeoperationen 

Opevaring og holdbarhed Opbevares tørt. Holdbarheden er ubegrænset. 

Sikkerhed Dette produkt er ikke omfattet af reglerne for farlige stoffer. 

  
 
 
 
 
 
 

 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 måtte 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.” 
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ika Danmark A/S 
ræstemosevej 2-4 
K-3480 Fredensborg 
anmark 

Tel. +45 48 18 85 85 
Fax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com 
www.sika.dk 


