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 Produktdatablad 
Version 02.01.2008 

SikaGard®-6300 
Forsegling af sammensvejsninger – påføres med pensel 

Basis Syntetisk polymer 
Farve Grå 
Hærdemekanisme Lufttørring 
Vægtfylde (uhærdet) (ISO 12185) Ca. 1,20 kg/l 
Tørstofindhold (ISO 3251) Ca. 62 % 
Viskositet (Brookfield)1 v = 0,5; spindel 7 Ca. 2.400 Pa·s 
Påføringstemperatur 20°C - 30°C 
Skinddannelse1 Ca. 60 min. 
Tør efter1 Ca. 48 timer 
Anvendelsestemperatur ÷25°C - 80°C 
Holdbarhed (opbevaret ved 10°C - 30°C) 24 måneder 

1) +23°C / 50% r.f. (lagtykkelse 2000 µm) 
 
Beskrivelse 
SikaGard®-6300 er en udgave af 
en almindelig polymer forseglings-
masse til påføring med pensel. 
SikaGard®-6300 er fremstillet i 
overensstemmelse med ISO 9001 
og ISO 14001 Kvalitets- og miljø-
styringssystemer. 

Produktfordele 
- 1-komponent 
- Kan påføres med pensel 
- Kan overmales 
- Genskaber de “originale” 

penselstrøg 
- Klar til brug  

Anvendelsesområder 
SikaGard®-6300 er en forseglings-
masse til påføring med pensel, der 
gør det muligt for bilværksteder at 
genskabe de originale penselstrøg. 
Anvendes hovedsageligt på sam-
mensvejsninger, støddæmperop-
hæng, bund- og skilleplader etc. 
Tørrer hurtigt, efterlader synlige 
penselstrøg og har god vedhæft-
ning på forskellige metaller. 
Der skal foretages afprøvning på 
det aktuelle materiale inden brug. 
Dette produkt bør kun anvendes af 
professionelle, erfarne brugere. 
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Yderligere information kan ses på: 
www.sika.dk 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Danmark A/S 
Praestemosevej 2-4 
DK-3480 Fredensborg 
Denmark 
  
Tel. +45 48 18 85 85 
Fax +45 48 18 84 96 

Kemisk modstandsdygtighed 
SikaGard®-6300 er modstandsdyg-
tig over for vand, saltvand, vejsalt, 
olie, svage basiske opløsninger og 
syrer. 
Ovenstående oplysninger er kun 
generel information. Ønskes mere 
uddybende rådgivning, kontakt 
venligst Teknisk Service Industry. 

Brugsanvisning 
Forbehandling 
Overfladerne skal være rene, tørre, 
fri for rust, støv og fedt. 
For rådgivning om specifikke op-
gaver, kontakt venligst Teknisk 
Service Industry. 

Påføring 
SikaGard®-6300 kan påføres 
hurtigt og drypfrit med en ren, stiv 
(nylon)pensel. 
Sammensvejsningerne forsegles, 
indtil den ønskede lagtykkelse er 
nået. Luftbobler kan undgås ved at 
stryge overfladen med penslen. 
Produktet er fuldstændig tørt efter 
1-2 dage, afhængig af lagtykkelse, 
temperatur og luftfugtighed. Profi-
lerede kanter og større overflader 
kan opnås. 

Rengøring 
Uhærdet SikaGard®-6300 kan 
fjernes fra værktøj og udstyr med 
Sika® Remover-208. Hærdet mate-
riale kan kun fjernes mekanisk.  
Hænder og udsatte hudområder 
vaskes straks med Sika® Hand-
clean servietter eller et egnet indu-
strielt håndrensemiddel og vand. 
Brug ikke opløsningsmidler! 

Overmaling 
SikaGard®-6300 kan overmales 
efter ca. 30 minutter, men det an-
befales at lade produktet tørre 
natten over. Der bør udføres prø-
vemaling på de aktuelle materialer 
for at sikre malingens egnethed. 

Yderligere information 
Følgende publikationer findes på 
vores hjemmeside www.sika.dk 
under Download Center eller fås 
ved henvendelse til Teknisk Ser-
vice Industry: 
-  Sikkerhedsdatablad 

Emballagestørrelser 
Dåse 1 kg

Basisværdier 
Alle tekniske data nævnt i dette 
produktdatablad er baseret på 
laboratorietests. De aktuelle data 
kan afvige af grunde uden for vor 
indflydelse. 

Sundheds- og 
sikkerhedsinformation 
For information og rådgivning om 
sikker håndtering, opbevaring og 
bortskaffelse af kemiske produkter 
henvises til det relevante sikker-
hedsdatablad, som indeholder fy-
siske, miljømæssige, toksikologi-
ske og andre sikkerhedsrelaterede 
data for den aktuelle type stof. 
MAL-kode (1993): 4-3 

Bemærk: 
”Enhver oplysning om eller forslag til 
brug af Sikas produkter, som vi enten 
skriftligt eller mundtligt har givet til 
købere eller slutbrugere af produktet, er 
afgivet i god tro efter vore egne erfa-
ringer og baseret på godkendt praksis 
og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for 
meddelelse af sådanne forslag eller 
oplysninger, som er afgivet uden ga-
ranti af nogen art, og som ikke med-
fører noget yderligere ansvar for Sika 
Danmark A/S ud over, hvad der måtte 
fremgå af den tilgrundliggende salgs-
aftale. Det er købers eller slut-brugers 
ansvar selv at undersøge eller på an-
den måde at fastslå, at vore produkter 
er egnede til den påtænkte brug og i 
øvrigt at sørge for, at produkterne op-
bevares og anvendes på korrekt måde i 
overensstemmelse med meddelte for-
skrifter og under hensyn til konkrete 
forhold, således at skader eller mindre 
tilfredsstillende resultater undgås. En-
hver ordre er alene accepteret og en-
hver leverance alene effektueret i 
henhold til Sika Danmark A/S’ gene-
relle salgs- og leveringsbetingelser, 
som forudsættes bekendt og accep-
teret, men i øvrigt udleveres på for-
langende. Vore udsendte kataloger op-
dateres ikke systematisk. Nærværende 
datablad er udelukkende til brug i Dan-
mark. Værdier angivet i nærværende 
datablad skal betragtes som vejleden-
de, med mindre andet er angivet.” 


