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 PLATTSÄTTNING AV HÖGSTA KVALITET 
Från dekorativa kaklade ytor till funktionella vägg- och golvbeläggningar är keramiska  
plattor ett av de mest populära materialvalen. De har fördelen att vara snygga och 
passar för alla typer av byggnader och ytor. 

Val av rätt plattor och system är viktigt för varje yta i varje specifikt projekt. I detta ingår 
korrekt förberedelse av underlaget, vattentätning och fogning för att säkerställa högsta 
kvalitet och hållbarhet.

Sika har utvecklat ett omfattande sortiment av fästmassor, fogbruk och komplette-
rande produkter utformade för användning som integrerade system för att uppnå det 
optimala resultatet.
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EGENSKAPER
 ́ En snabb produkt
 ́ Monterar och förseglar allt i foliesystemet
 ́ Dispersion och pulver i samma förpackning
 ́ För golv och vägg
 ́ ETAg godkänd

 FÖRBEREDELSE MOT UNDERLAG
  Sikafloor®-01 Primer 
  Portätare och vidhäftningsprimer 

 LIMNING
  Enkelt system: Sikalastic®-220 W 
  Färdigblandat lim och membran
  Snabbt system: SikaCeram® Sealing Fix 

Snabbhärdande cementbaserat 
  2-komponentslim 

 TÄTSKIKT
  SikaCeram® Sealing Membrane W 

Folietätskikt

 FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR
  Enkelt system: SikaCeram®-920 Foil Bond 
  Härdande lim för överlappning 
  Sika® SealTape F  

Täta flexibla tillbehör för försegling av 
  brunn, hörn, rör och vinklar
  Snabbt system: Sika® SealTape F  

Täta flexibla tillbehör för försegling av 
  brunn, hörn, rör och vinklar. Monteras med 

SikaCeram® Sealing Fix

 FÄSTMASSA
  SikaCeram®-204 Medium 

 Flexibel fästmassa

 FOGBRUK
  SikaCeram®-690 Elite 

Dammreducerat fogbruk för golv och vägg 

 FOGMASSA
  Sikasil® C 

Neutralhärdande elastiskt silikon

1

2
3

4

6

5

5

SikaCeram® Sealing Fix

Ett snabbt cementbaserat 2-komponentslim.
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VÅTRUM – 
VÄGGAR OCH GOLV

      ENKELT ELLER SNABBT FOLIESYSTEM

Sika tillhandahåller kompletta system för att uppfylla högt 
ställda krav. På skivväggar och träbjälklag krävs att man 
använder ett foliesystem tillsammans med olika förseglings-
tillbehör. Folien och tillbehören kan monteras på två olika sätt, 
antingen Enkelt med färdigblandat lim eller Snabbt med ett 

snabbhärdande 2-komponentslim. Därefter monteras de kera-
miska plattorna med en cementbaserad fästmassa. Plattorna 
fogas med ett flexibelt fogbruk med hög styrka och som finns 
i flera kulörer. Slutligen kompletteras systemet med en elastisk 
mjukfog.

      
     

Skivväggar och träbjälklag är snabbt och enkelt att arbeta med och vanligt 
förekommande även i våtutrymmen. Dock är inte alla skivor fuktbeständiga 
och kräver därför specialbehandling och skydd mot inträngning av både ånga 
och vatten.

För konstruktion med rollat system, 
se SikaCeram® Monteringsanvisning 
eller sika.se
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EGENSKAPER
 ́ Appliceras med fördel i två omgångar
 ́ Vattentätar ytorna och limmar alla tillbehör
 ́ Endast för massiva/homogena konstruktioner
 ́ För golv och vägg
 ́ ETAg godkänd

 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG1 Sikafloor®-01 Primer
  Vidhäftning och dammbindare
  Sikafloor®-450 Thermo Level 

Självutjämnande avjämningsmassa

 TÄTSKIKT2 SikaCeram®-500 Ceralastic ES  
Diffussionsöppet tätskikt

 FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR3 Sika® SealTape F  
Täta flexibla tillbehör för försegling av 
hörn, rör och vinklar, monteras och förseg-
las med SikaCeram®-500 Ceralastic ES  
Sika® SealTape F (Floor patch) V1

  Flexibel brunnsmanschett

 FÄSTMASSA4 SikaCeram®-500 Ceralastic ES
  Diffussionsöppet tätskikt 

 FOGBRUK5 SikaCeram®-690 Elite 
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

 FOGMASSA6 Sikasil® C 
Neutralhärdande elastiskt silikon

SikaCeram®-500 Ceralastic ES

SikaCeram®-500 Ceralastic ES är ett diffussionsöppet membran för 
områden såsom utrymmen med tillskjutande fukt eller utomhus. 
Produkten kan användas som tätskikt och fästmassa. 2 i 1 produkt.  

VÅTRUM – 
MED TILLSKJUTANDE FUKT
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Sika tillhandahåller ett komplett integrerat system för att 
uppfylla de mycket krävande krav som ställs för utrymmen 
med tillskjutande fukt. Först görs ytorna vattentäta med en 
cementbaserad, flexibel tätningsmassa, SikaCeram®-500
Ceralastic ES som även används som fästmassa, vilket spar tid 

då det är färre moment i konstruktionen. Produkten är mycket 
flexibel och har egenskapen att den kan släppa igenom ånga 
men tätar mot vatten. Plattorna fogas sedan med ett fogbruk 
för vägg och golv och slutligen kompletteras systemet med en 
elastisk mjukfog.

      
     

Våtutrymmen i källare eller där tillskjutande fukt förekommer är väldigt  
speciella förhållanden och kräver expertis då arbetsmetoder och materialval 
för golv och vägg kan vara av skilda typer.  
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EGENSKAPER
 ́ Endast för absorberande plattor 
 ́ Kakel på kakel (endast inomhus)
 ́ Till underlag såsom färg, träskivor,  
cement och på gamla keramiska plattor

 ́ 8 kg förpackning
 ́ Klassning D2 TE

 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG1 Sikafloor®-01 Primer 
Vidhäftning och dammbindare

 FÄSTMASSA2 SikaCeram®-355 StarPaste 
Färdigblandat kakellim för väggar

 FOGBRUK3 SikaCeram®-690 Elite 
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

 FOGMASSA4 Sikasil® C 
Neutralhärdande elastiskt silikon
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SikaCeram®-355 StarPaste

Färdigblandat kakellim med låg åtgång för montering av kakel på väggar.

VÄGG I TORRA UTRYMMEN

Sika tillhandahåller ett komplett system för säker montering 
av plattor på väggar som traditionellt används i torra områden 
och som inte regelbundet utsätts för fukt. Först appliceras 
en primer för att förbättra vidhäftning och förhindra snabb 
uttorkning; därefter används ett färdigblandat kakellim för de

 vertikala ytorna. Kakellim har en mycket bra vihäftning mot 
de flesta underlag och mot alla keramiska plattor såsom kakel 
och klinker. Ytorna fogas därefter med ett cementbaserat 
fogbruk. Slutligen kompletteras systemet med en elastisk och 
kulöravstämd mjukfog. 

      
     

Sikas system för installation av plattor i torra områden är väl beprövat och 
fungerar perfekt för till exempel kakel i kök ovanför handfat, spis och diskbänk 
och andra ytor som inte regelbundet utsätts för fukt.
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EGENSKAPER
 ́ För inom- och utomhus
 ́ Till kakel, klinker, granitkeramik,  
natursten och mosaik

 ́ Till absoberande plattor 1–5 mm
 ́ Till Icke-absoberande plattor 1–10 mm
 ́ Förpackning 5 kg
 ́ Klassning CG2 WA 

 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG1 Sikafloor®-01 Primer
  Vidhäftning och dammbindare
  Sikafloor®-450 Thermo Level 

Självutjämnande avjämningsmassa

 FÄSTMASSA2 SikaCeram®-260 StarFlex 
Flexibel fästmassa med variabel vattenmängd

 FOGBRUK3 SikaCeram®-690 Elite 
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

 FOGMASSA4 Sikaflex®-11 FC Purform 
PU mjukfog

  SikaHyflex®-402 Connection
  STP mjukfog
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SikaCeram®-690 Elite

Ett allsidigt dammreducerat fogbruk för väggar och golv i de flesta miljöer.

GRANITKERAMIK

För dessa områden och utrymmen är det nödvändigt att 
använda ett system som kan uppfylla ställda krav och klara 
höga påfrestningarna. Det innebär ett underlag med hög 
tryck- och draghållfasthet. Detta uppnås med en ny generation 
av polymermodifierade fästmassor som är speciellt utformade 
för att limma de flesta typer av keramiska plattor och även 

natursten. Därefter avslutas det med ett flexibelt fogbruk som 
även har god mekanisk hållfasthet och hög nötningsbeständig-
het. En högpresterande elastisk mjukfog används för alla rörelse-, 
isolerings- eller anslutningsfogar som måste utföras genom hela 
konstruktionen eller bara i den keramiska beläggningen.

      
     

Plattor som är avsedda för golv tillverkas med hög precision och produceras under 
högre tryck och temperaturer för att bli extremt hårda och icke-absorberande. De 
används ofta i både bostäder och offentliga miljöer, speciellt när det ställs höga 
krav på design, prestanda och hållbarhet över tid. 
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EGENSKAPER
 ́ Variabel vattenmängd vilket gör att den kan  
blandas med mer vatten för att erhålla en mer  
flytande konsistens för golv

 ́ För skikttjocklekar upp till 30 mm inomhus
 ́ Snabb för att undvika deformation i platta
 ́ Klass C2 FTE S1

 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG1 Sikafloor®-01 Primer
  Vidhäftning och dammbindare
  Sikafloor®-450 Thermo Level 

Självutjämnande avjämningsmassa

 FÄSTMASSA2 SikaCeram®-275 Marble & Stone 
Flexibel snabb och vit fästmassa för natursten

 FOGBRUK3 SikaCeram®-690 Elite 
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

 FOGMASSA4 Sika® Primer-3 N
  Vidhäftningsprimer
  Sikaflex®-11 FC Purform 

PU mjukfog
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SikaCeram®-275 Marble & Stone

En vit, snabb och flexibel fästmassa för montering av speciellt natursten 
samt okalibrerade plattor för vägg och golv inom- och utomhus.

NATURSTEN

Sikas system för natursten inkluderar golvavjämning som 
säkerställer hög tryck- och draghållfasthet, plus snabb härd-
ning med mycket låg krympning, vilket möjliggör montering av 
plattorna efter bara 24–48 timmar. På detta underlag monteras 
natursten med en ny generation av snabbhärdande, cement-

baserad fästmassa som är speciellt framtagen för natursten. 
Slutligen används ett cementbaserat fogbruk som utvecklats för 
att även passa till naturstensplattor. Systemet innehåller även en 
primer och en mjukfog som ska användas vid större ytor eller där 
rörelsefogar krävs.

      
     

Naturstensplattor är ett av de mest tidlösa och eleganta ytbehandlings- 
materialen som aldrig går ur tid eller mode. Sika tillhandahåller ett komplett 
system för montering av marmor, granit och andra naturstensplattor, som 
inte är känsliga för fukt. 
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EGENSKAPER
 ́ För inom- och utomhus
 ́ Variabel vattenmängd
 ́ Mycket bra hängförmåga
 ́ Tjocklekar upp till 25 mm inomhus
 ́ Grå fästmassa i 20 kg säck
 ́ Klass C2 TE S1

 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG1 Sikafloor®-01 Primer
  Vidhäftning och dammbindare
  Sikafloor®-450 Thermo Level 

Självutjämnande avjämningsmassa 

 FÄSTMASSA2 SikaCeram®-260 StarFlex
  Flexibel fästmassa med variabel vattenmängd 

 
FOGBRUK3 SikaCeram®-690 Elite

  Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

 FOGMASSA4 Sikaflex®-11 FC Purform 
PU mjukfog 
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SikaCeram®-260 StarFlex

Cementbaserad och dammreducerad fästmassa med lång öppentid. 
För stora och små plattor på golv och vägg.

STORFORMAT

Sikas system ger en plan yta som uppnås med en avjämnings-
massa som har en mycket god utflytningsförmåga och ger 
ett bra underlag för att belägga ytorna med storfomatsplattor. 
Detta görs enkelt med en ny fästmassa med lättfiller, låg
 

åtgång och som är lätt att applicera. Sedan används ett fogbruk 
som har utmärkt mekanisk hållfasthet och hög nötningsbe-
ständighet, tillsammans med en elastisk, polyuretanbaserad 
mjukfog för alla potentiellt rörliga fogar och anslutningar. 

      
     

Större keramiska plattor och natursten skapar en fogfri och modern look. Stora 
plattor och dess design ger ytan ett exklusivt utseende. Det krävs dock mycket 
av underlaget för att ge ett snyggt slutresultat.
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EGENSKAPER
 ́ För fasader av betong och cementbruk  
 Sika MonoTop®-110 QuickFix   
- Härdar på några minuter 
- Bra vidhäftning mot metall 
- Inom- och utomhus   
Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair 
- Lätt att blanda och applicera 
- För betongreparationer 
- Inom- och utomhus 
 

 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG1 Sika MonoTop®-1010 
Slamma

  Sika MonoTop®-110 QuickFix
  Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair 

Sika MonoTop®-3020 
Sika MonoTop®-4012

  Bruk

 FÄSTMASSA2 SikaCeram®-260 StarFlex 
Fasadfästmassa som kräver dubbellimning

 FOGBRUK3 SikaCeram®-690 Elite 
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

 FOGMASSA4 SikaHyflex®-402 Connection  
Lågmodulär fogmassa för anslutnings- och  
rörelsefogar i fasader 

1

2

4

3

Sika MonoTop®

Sikas MonoTop® specialmassor har olika egenskaper så som portätning, 
utjämning, extremt liten krympning samt för tunna och tjocka skikt.

FASADER

Sikas cementbaserade bruk och fästmassor har ett högt poly-
merinnehåll för att säkerställa att det är tillräckligt flexibelt så 
att det anpassar sig till de termiska rörelser som blir på grund 
av stora och snabba temperaturvariationer. 

Sikas cementbaserade fogbruk för fasader har också stor flexibilitet, 
nötningsbeständighet och hög mekanisk hållfasthet. Skarvar och 
hörn tätas med en elastisk mjukfog som är bra på att ta upp rörelse 
även när det är kallt och som bibehåller utseendet över lång tid.

      
     

Att montera keramiska plattor på byggnadsfasader har länge ansetts vara ett 
utmanande och riskfyllt arbete. Sika har dock utvecklat starka renoverings- 
bruk och flexibla fästmassor som klarar exponering för dessa krävande  
miljöer, inklusive extrema väderförhållanden och termiska rörelser hos olika 
fasadmaterial. 

Sika MonoTop®-3020 
- För tunna skikt 1-5 mm 
- Portätning och mindre lagningar 
- Inom- och utomhus 
Sika MonoTop®-4012 
- Reparationsbruk 
- Skittjocklekar 6-120 mm 
- Inom- och utomhus
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EGENSKAPER
 ́ God vidhäftning mot de flesta underlag
 ́ Rörelseupptagande förmåga ± 25 %
 ́ Lättarbetad
 ́ God mekanisk och väderresistens
 ́ Kräver inte härdplastutbildning

 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG1 Sikafloor®-01 Primer
  Vidhäftning och dammbindare
  Sikafloor®-450 Thermo Level 

Självutjämnande avjämningsmassa

 TÄTSKIKT2 SikaCeram®-500 Ceralastic ES 
Membran och fästmassa, 2-i-1 produkt.

  Diffussionsöppet tätskikt.

 FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR3 Sika® SealTape F 
Täta flexibla tillbehör för försegling av hörn, 
rör och vinklar. Monteras och förseglas med 
SikaCeram®-500 Ceralastic ES

  Sika® SealTape F (Floor patch) V1
  Flexibel brunnsmanschett

 FÄSTMASSA4 SikaCeram-500 Ceralastic ES 
Membran och fästmassa, 2-i-1 produkt.

 FOGBRUK5 SikaCeram®-690 Elite 
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

 FOGMASSA6 Sikaflex®-11 FC Purform 
Flexibel golvfogmassa

  SikaHyflex®-402 Connection  
STP mjukfog
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Sikaflex®-11 FC Purform  

En fukthärdande elastisk lim och fogmassa för inom- och
utomhusbruk som kan användas till horisontell och vertikal fogning.

UTOMHUS

Sikas system börjar med avjämning (för att skapa korrekt 
lutning för avrinning) Därefter appliceras det specialdesignade 
tätskiktet och dess förseglingstillbehör. Keramiska plattor 
monteras sedan med samma specialdesignade tätskikt som 
också kan användas som fästmassa. Detta för att hela systemet 
ska var homogent och jobba ihop när det utsätts för extrema 
väderförhållanden.

Tätskiktet är flexibelt, med ett högt polymerinnehåll för att klara 
rörelser på grund av både stora och snabba temperaturvariationer. 
Det cementbaserade fogbruket är också flexibelt för att minimera 
spänningsöverföring till underlaget, samtidigt som god mekanisk 
styrka och nötningsbeständighet bibehålls. En högpresterande, 
elastisk fogmassa används för att täta alla rörliga fogar och anslut-
ningar för att säkerställa att de också förblir vattentäta.

      
     

Uppbyggnad och montering av keramikbelagda ytor på nya balkonger kräver 
noggrann design och utförande, såsom underlagets lutning, tillräcklig dränering 
och/eller fullständig tätning och avslut vid ytterkanter etc. 
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EGENSKAPER
 ́ Till kakel, klinker, granitkeramik,  
mosaik och ej känslig natursten

 ́ Dammreducerad
 ́ Våta som torra utrymmen
 ́ Vägg och golv
 ́ Klass C2 TE 

 FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG1 Sika MonoTop®-1010 
Slamma

  Sika MonoTop®-4012
  Sika MonoTop®-3020 

Bruk

 TÄTSKIKT2 SikaCeram®-500 Ceralastic ES 
Diffussionsöppet tätskikt

 FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR3 Sikafloor®-150   
  Sika® SealTape F Tape
  Sika® SealTape F (Floor patch) 

 Vattentätning runt rör och förseglingar

 FÄSTMASSA4 SikaCeram®-250 StarFix White 
För keramiska plattor
 * För mosaik – kontakta Sika teknisk service

 FOGBRUK5 SikaCeram®-690 Elite 
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg
 * För mosaik – kontakta Sika teknisk service

 FOGMASSA6 Kontakta Teknisk service för rådgivning
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SikaCeram®-250 StarFix White

Dammreducerad  vit standardfästmassa för montering av keramiska plattor på 
vägg- och golv inom- och utomhus. För skikttjocklekar upp till 10 mm inomhus.

POOLER

Pooler som är uppbygda av betong ska putsas och utjämnas 
med ett lämpligt cementbaserat reparationsbruk/ytutjämnings-
bruk. Därefter appliceras Sikas fiberförstärkta, cementbaserade 
tätskikt i två lager, vilket säkerställer en hållbar, långvarig 
vattentätning. 

Ett kapillärbrytande epoxymaterial appliceras runt rör, dysor och 
andra pooltillbehör. Därefter monteras avsedd keramik i poolen 
med anpassad fästmassa. Slutligen fogas keramiken med Sikas 
fogbruk och mjukfog. 

Kontakta alltid Sikas tekniska avdelning innan arbetet påbörjas.

      
     

Mosaik och plattor runt poolen ger både ett snyggt och hållbart ytskikt men 
att montera keramiska plattor i miljöer som är hårt utsatta för vatten och     
kemikaliska angrepp är en kritisk applikation. 
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PRODUKT SikaCeram®-204 Medium

Dammreducerad allroundfästmassa 
för keramiska plattor på golv och 
vägg. Klassning C2 TE.

SikaCeram®-250 StarFix White

Vit, dammreducerad allround-
fästmassa för mosaik, keramiska 
plattor på golv och vägg. 
Klassning C2 TE.

SikaCeram®-250 StarFix Rapid

Dammreducerad, snabb fästmassa för 
keramiska plattor på golv och vägg där 
snabbt utförande och härdning krävs.
Klassning C2 FTE S1.

FÖRDELAR  ́ Grå fästmassa
 ́ Flexibel
 ́ Hängfix
 ́ Tunnsättningsbruk  
upp till 10 mm

 ́ Vit fästmassa
 ́ Flexibel
 ́ Hängfix
 ́ Lång öppentid
 ́ Tunnsättningsbruk  
upp till 10 mm

 ́ Grå fästmassa
 ́ Snabb härdning
 ́ Flexibel
 ́ Hängfix
 ́ Smidig,  snabb torktid
 ́ Tunnsättningsbruk  
upp till 10 mm

ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE

Fungerar till:
 ́ De flesta typer av keramiska  
plattor

 ́ Keramisk mosaik
 ́ Cotto 

Kan användas: 
 ́ Inom- och utomhus
 ́ Vägg och golv
 ́ Värmegolv
 ́ Våtrum 

Fungerar till:
 ́ De flesta typer av keramiska  
plattor

 ́ Keramisk mosaik
 ́ Glasmosaik
 ́ Cotto
 ́ Plattor som kräver vit fästmassa

Kan användas:
 ́ Inom- och utomhus
 ́ Vägg och golv
 ́ Värmegolv
 ́ Till de flesta typer av underlag
 ́ Våtrum 

Fungerar till:
 ́ De flesta typer av keramiska  
plattor

 ́ Keramisk mosaik
 ́ Glasmosaik
 ́ Cotto

Kan användas: 
 ́ Inom- och utomhus
 ́ Vägg och golv
 ́ Värmegolv
 ́ Till de flesta typer av underlag
 ́ Våtrum 
 ́ Vid mindre lagningar eller vid  
tidig fogning

ÅTGÅNG 6 mm fixkam 2,4 kg/m2 6 mm fixkam 2,3 kg/m2 6 mm fixkam 2,0 kg/m2

FÖRPACKNING
ART.NR

25 kg säck 
542773

25 kg säck 
552468

4 x 4 kg påse 
683496

EAN-KOD 7612895397368 7612895435855 7612895726014

SikaCeram®-260 StarFlex

Dammreducerad, lättfiller fästmassa  
för de flesta typer av plattor på golv  
och vägg. Variabel vattenmängd.
Klassning C2 TE S1.

SikaCeram®-275 Marble & Stone

Snabb, vit, specialfästmassa för de 
flesta typer av plattor på golv och 
vägg. Klassning C2 FTE S1.

SikaCeram®-355 StarPaste

Färdigblandat kakellim redo att användas  
till sugande kakelplattor inomhus på väggar, 
perfekt för montering mot gipsskivor och 
andra boardskivor. Klassning D2 TE.

 ́ Grå fästmassa
 ́ Lättfiller fästmassa, gör produkten lätt
 ́ Flexibel
 ́ Mycket bra hängfix
 ́ Variabel vattenmängd
 ́ Tunnsättningsbruk upp till 25 mm  
inomhus

 ́ Vit Q-TEC fästmassa
 ́ Snabb, flexibel
 ́ Mycket bra hängfix
 ́ Kristalliserar sitt egna vatten
 ́ Variabel vattenmängd
 ́ Tunnsättningsbruk upp till 30 mm 
inomhus

 ́ Färdigblandad
 ́ Dammfri
 ́ Bra hängförmåga
 ́ Lång öppentid

Fungerar till:
 ́ De flesta typer av keramiska plattor
 ́ Keramisk mosaik
 ́ Glasmosaik
 ́ Granitkeramik
 ́ Cotto
 ́ Storformats plattor

Kan användas: 
 ́ Inom- och utomhus
 ́ Vägg och golv
 ́ Värmegolv
 ́ Till de flesta typer av underlag
 ́ Våtrum 
 ́ Pooler
 ́ Fasader
 ́ Altaner, terrasser

Fungerar till:
 ́ De flesta typer av keramiska plattor
 ́ Keramisk, glas- & granitmosaik
 ́ Cotto
 ́ De flesta naturstens sorterna
 ́ Storformatsplattor

Kan användas: 
 ́ Inom- och utomhus
 ́ Vägg och golv
 ́ Värmegolv
 ́ Till de flesta typer av underlag
 ́ Våtrum 
 ́ Pooler
 ́ Fasader

Utmärkt till:
 ́ Kulörkänsliga plattor
 ́ Deformationskänsliga plattor
 ́ Vid tidig fogning
 ́ Där okalibrerade plattor monteras

Fungerar till:
 ́ De flesta typer av keramiska plattor
 ́ Keramisk mosaik
 ́ Glasmosaik
 ́ Okänslig marmor och liknande

Kan användas: 
 ́ Inomhus
 ́ Väggar
 ́ Till de allra flesta typer av underlag  
såsom trä, gips och andra stabila skivor

 ́ Kakel på kakel
 ́ På ej vattenlöslig färg 
 ́ Våtrum 
 ́ Kök, toaletter, badrum och andra enkla  
typer av utrymmen

6 mm fixkam 1,9 kg/m2 6 mm fixkam 2,1 kg/m2 6 mm fixkam 2,5  kg/m2

20 kg säck 
683366

20 kg säck 
683472

8 kg hink 
482899

7612895725048 7612895725574 7612895179896

FÄSTMASSOR
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PRODUKT Sikalastic®-220 W

Elastisk, färdigblandad, vattentätande  
membran för våtrum i bostadsmiljöer  
och liknande. Uppfyller ETAg 022.

SikaCeram® Sealing Fix

Snabbt, cementbaserat lim för SikaCeram® 
Sealing Membrane W och övriga tillbehör i 
våtrumssystemet. Uppfyller ETAg 022.

SikaCeram®-920 Foil Bond

Ett fukthärdande lim som används till att 
limma förseglingsmaterial eller överlapp-
ningar i foliesystemet Enkelt. Limmet är  
en del av det godkända systemet. 

FÖRDELAR  ́ En komponent 
 ́ Färdigblandad
 ́ Elastisk
 ́ Vattentätande 
 ́ Används ihop med  
SikaCeram®-940 Vapor Proof

 ́ Spricköverbryggande

 ́ Självutjämnande
 ́ Mycket bra utflyt
 ́ Dammreducerad
 ́ Inom- och utomhus under  
keramiska plattor

 ́ 1-komponent 
 ́ Snabbhärdande
 ́ Elastisk
 ́ Vattentätt 
 ́ Används ihop med folie och  
förseglingstillbehören

 ́ Spricköverbryggande

ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE

Fungerar till:
 ́ Till massiva väggar och golv i våtrum
 ́ Till alla typer av keramiska plattor
 ́ Till skivkonstruktioner i våtzon 2

Kan användas:
 ́ Som membran/tätskikt eller  
som monteringsprodukt till  
SikaCeram® Sealing Membrane W 

 ́ Inomhus
 ́ Vägg och golv
 ́ Värmegolv
 ́ Våtrum 

Utmärkt till:
 ́ Badrum och likvärdigt där rollat  
system anpassats in

Fungerar till:
 ́ Till alla typer av underlag  
i våtzon 1 och 2

 ́ Väggar och golv 
 ́ Under alla typer av plattor

Kan användas:
 ́ Som monteringsprodukt till  
SikaCeram® Sealing Membrane W  
folien och som lim till alla förseglingar

 ́ Inom-och utomhus
 ́ Vägg och golv
 ́ Värmegolv
 ́ Våtrum 
 ́ Pooler

Utmärkt till:
 ́ Som lim till foliesystemet Snabbt

Fungerar till:
 ́ Till alla typer av underlag 
i våtzon 1 och 2

 ́ Väggar och golv 
 ́ Under alla typer av plattor

Kan användas:
 ́ Som överlappningsprodukt till  
SikaCeram® Sealing Membrane W  
och som lim till alla förseglingar/tillbehör

 ́ Inomhus
 ́ Vägg och golv
 ́ Värmegolv
 ́ Våtrum 

Utmärkt till:
 ́ Som lim till foliesystemet Enkelt

ÅTGÅNG minimum 1,1 kg/m² ca 0,46 kg/m² dispersion + 0,29 kg/m² pul-
ver (åtgången beror på underlaget)

ca 7,5 m överlapp/300 ml

FÖRPACKNING
ART.NR

7 kg hink 532220 
16 kg hink 532119

7,8 kg hink 
580601

12 x 300 ml patron 
683419

EAN-KOD 7612895359236
7612895359229

7612895501604 7612895725741

MEMBRAN

SikaCeram®-940 Vapor Proof

En ång- och vattentätande dispersion  
som används som tätningsprimer i  
våtrumssystemet WR.

SikaCeram®-500 Ceralastic

Snabb, fiberförstärkt cementprodukt som 
kan nyttjas som diffussionsöppet tätskikt 
samtidigt som fästmassa till keramiska  
plattor.

 ́ Lättapplicerad
 ́ Rollningsbar
 ́ Extremt tät
 ́ Snabb torktid

 ́ Självutjämnande
 ́ Mycket bra utflyt
 ́ Dammreducerad
 ́ Inom- och utomhus  
under keramiska plattor

Fungerar till:
 ́ Alla typer av massiva underlag  
i våtzon 1 och 2

 ́ Endast för skivor i våtzon 2
 ́ Appliceras ihop med Sikalastic®-220 W
 ́ Under alla typer av plattor

Kan användas:
 ́ Inomhus
 ́ Vägg och golv
 ́ Värmegolv
 ́ Våtrum där önskemål om snabbhet  
och där projektering utförts innan  
val av tätsystem

Utmärkt till:
 ́ Uppfyller ETAg 022 och Boverkets  
minimumkrav för täthet

Fungerar till:
 ́ Uppfyller klass C2 E S2, CMO2P o 
ch EN 14891

 ́ Endast till homogena/massiva 
konstruktionsmaterial

 ́ Väggar och golv 
 ́ Under alla typer av plattor

Kan användas:
 ́ Som membran i storkök, pooler,  
offentliga duschar, altaner och terrasser

 ́ Inom-och utomhus
 ́ Värmegolv
 ́ Underlag med tillskjutande fukt 
 ́ Utrymmen där förhöjd fukt kvarstår i 
betongunderlaget

Utmärkt till:
 ́ Som fästmassa till storformatsplattor då 
den har klassning C2 E S2

minimum 0,2 l/m² tillsammans med 
Sikalastic®-220 W

1,2 kg/m²/mm

2,5 liter hink 
694199

20 kg säck 
542632

7612895758053 7612895396637
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PRODUKT Sika MonoTop®-1010

Denna cementbaserade produkt  
används som slamma dvs vidhäftare  
för produkterna Sika MonoTop®-3020  
och -4012.

Sika MonoTop®-3020

Ett por- och utjämningsbruk som 
innehåller återvunnet material. 
Produkten har extremt liten krympning 
och appliceras i skikt mellan 1-5 mm.

Sika MonoTop®-4012

Ett cementbaserat fiberbruk för 
reparationer med låg krymp och 
som ger en färdig yta på betongytor.

FÖRDELAR  ́ Inom- och utomhus
 ́ Golv & vägg 
 ́ Vidhäftningsförbättrande slamma  
på betong och liknande underlag

 ́ Inom- och utomhus 
 ́ För tunna skikt
 ́ Reparationsbruk för betong  
och liknande

 ́ Inom- och utomhus 
 ́ Dammreducerat
 ́ Handspackel

ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE

Fungerar till:
 ́ Betong, puts och liknande underlag
 ́ Rengjord stål
 ́ Borstas in i underlaget ca 2 mm

Användas ihop med:
 ́ Sika MonoTop®-3020 eller -4012
 ́ Nämnda produkter appliceras in i  
denna slamma medan den är fuktig

Fungerar till:
 ́ De flesta underlag
 ́ Grovspackling upp till 20 mm
 ́ Vägglagningar/spacklingar

Kan användas:
 ́ I torra och våta utrymmen innan  
ytmaterial monteras

Fungerar till:
 ́ Betongunderlag
 ́ För skikt mellan 6-120 mm

Utmärkt till:
 ́ Tjocklekar upp till 85 mm på  
vertikala ytor och 120 mm  
på horisontella ytor

 ́ Våta och torra utrymmen

FÖRPACKNING
ART.NR

25 kg säck 
626202

25 kg säck 
626201

25 kg säck 
626200

EAN-KOD 7612895585383 7612895585376 7612895585369

BRUK

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Enkomponent bruk som är färdigt att an-
vända efter blandning med vatten. Bruket är 
uppbyggt av specialcement och utvald ballast 
och speciellt utvecklat för applikationer som 
kräver mycket snabb härdning.

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Tixotropt enkomponents bruk för betong-
reparationer som är färdigt att använda efter 
blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av 
specialcement, utvald ballast, syntetiska 
mikrofibrer och tillsatsmedel.

 ́ Inom- och utomhus
 ́ Härdnar på några minuter
 ́ Praktisk förpackning, lämplig för mindre 
arbeten

 ́ Härdar snabbt även i fuktiga miljöer
 ́ Kan övermålas efter härdning
 ́ Bra vidhäftning mot metall

 ́ Lätt att applicera, även i takhöjd
 ́ Bra vidhäftning mot de flesta förekom-
mande byggmaterial som betong, sten, 
klinker, stål

 ́ Lätt att blanda
 ́ Goda mekaniska egenskaper

Fungerar till:
 ́ Fastsättning av fästen, pluggar, hyllor  
och rör

 ́ Installation av pansrade dörrar och fönster
 ́ Förankring av stoplar, spaljer, reglar och 
staket

Utmärkt till:
 ́ Applikationer som kräver mycket snabb 
härdning

Fungerar till:
 ́ Betongreparationer

Utmärkt till:
 ́ Restaurering och reparation av  
betongelement (pelare, balkongkanter)

 ́ Renovering av skadade områden på  
vertikala eller horisontella ytor av betong

 ́ Reprofilering av betongytor

4 x 5 kg
533447

4 x 5 kg
533580

7612895363684 7612895364124
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PRODUKT EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

SikaCeram® Sealing Membrane  W
En flexibel tätskiktsfolie som används i 
våtutrymmen, kommersiella utrymmen 
samt till pooler.

 ́ Folie som anpassats som tätning innan  
plattsättning i våtrum

 ́ Lätt att montera på vägg och golv
 ́ Monteras i två olika lim mot underlaget
 ́ Inomhus

ART.NR
608647
579959

FÖRPACKNING
1 m  x 5 m
1 m x 30 m

EAN-KOD
7612895557571
7612895500096

Sika® SealTape F D4-D65 mm
Rörmanschetter som har olika hålstorlekar och 
passar vatten/el rör i våtrum och likvärdigt.

 ́ Vatten- och ångtät rörmanschett
 ́ Elastisk zon i PU material
 ́ Anpassade rörmanschetter i 8 olika  
hålstorlekar som fungerar för rör  
mellan 6-125 mm

ART.NR
692618
692619
692636
692675
692690
692664
705675
705676

FÖRPACKNING
20 st D4 mm 6-12 mm
20 st D8 mm 12-24 mm
20 st D15 mm 25-40 mm
20 st D21 mm 35-50 mm
20 st D35 mm 50-75 mm
20 st D65 mm 70-125 mm
20 st D 2x20-32 mm
20 st D 3x20-32 mm

EAN-KOD
7612895749204
7612895749228
7612895749259
7612895749273
7612895749297
7612895749327
7612895787015
7612895787039

Sika® SealTape F (outside corner) V1
Ytterhörn som är framtaget för att göra 
90º hörn täta.

 ́ Vatten- och ångtätt hörn
 ́ Elastisk
 ́ Stark och stryktålig
 ́ Pooler, våtutrymmen
 ́ Inom- och utomhus

ART.NR
535280

FÖRPACKNING
20 st

EAN-KOD
7612895371887

Sika® SealTape F (inside corner) V1
Innerhörn som är framtaget för att göra 
90º hörn täta. 

 ́ Vatten- och ångtätt hörn
 ́ Elastisk
 ́ Stark och stryktålig
 ́ Pooler, våtutrymmen
 ́ Inom- och utomhus

ART.NR
535269

FÖRPACKNING
20 st

EAN-KOD
7612895371863

Sika® SealTape F (waterproofing tape)
Förseglingstape som används i golv/väggvinklar, 
skivskarvar, folieskarvar och i väggvinklar.

 ́ Vattentät tape
 ́ Ångtät tape
 ́ Elastisk
 ́ Stark och stryktålig
 ́ Pooler, våtutrymmen
 ́ Inom- och utomhus

ART.NR
535281

FÖRPACKNING
Rulle 120 mm x 25 m

EAN-KOD
7612895371900

FÖRSEGLING

PRODUKT Sikafloor®-450 Thermo Level

Dammreducerad avjämningsmassa  
för planflytning och fallbyggnad.  
Utmärkt till värmegolv.

Sikafloor®-040 Patch

Cementbaserat handspackel anpassat  
för lagningar och reparationer på golv  
och vägg. Härdar snabbt och ger en yta  
som kan vara redo för gångtrafik efter  
ca 45 minuter.

Sikafloor®-048 Patch

Cementbaserat handspackel anpassat 
för fallbyggnad och reparationer på  
golv och vägg. Denna dammreducerade  
produkt binder sitt egna vatten och ger  
en hård och fin yta som kan beläggas  
reda efter ca 2 timmar.

FÖRDELAR  ́ Inom- och utomhus
 ́ Dammreducerad
 ́ Självutjämnande
 ́ Snabbtorkande
 ́ Tjocklekar mellan 3-40 mm
 ́ Att pumpa ut

 ́ Inom- och utomhus 
 ́ Golv & vägg
 ́ Beläggningsbar efter ca 2 timmar
 ́ Tjocklekar upp till 10 mm, lokala  
lagningar upp till 20 mm

 ́ Inomhus 
 ́ Golv & vägg
 ́ Gångbar efter ca 1 timme
 ́ Finspackling innan mattläggning
 ́ Tjocklekar upp till 20 mm, lokala  
lagningar med tvättad sand- 
inblandning upp till 50 mm

ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE

Fungerar till:
 ́ De flesta underlag
 ́ Planflytning av golv
 ́ Fallbyggnad av golv

Kan användas:
 ́ Tillsammans med el-/vattengolvvärme
 ́ Under parkett, mattor mm
 ́ Utomhus, dock under tätskikt och  
keramiska plattor

Fungerar till:
 ́ De flesta underlag
 ́ Trapplagningar
 ́ Vägglagningar

Kan användas:
 ́ Tillsammans med el-/vattengolvvärme
 ́ Under mattor och keramiska plattor
 ́ Utomhus under tätskikt och keramiska 
plattor 

Fungerar till:
 ́ De flesta underlag
 ́ Grovspackling upp till 20 mm
 ́ Finspacklingar under t ex PVC-/ 
linoleummattor

 ́ Vägglagningar/spacklingar

Kan användas:
 ́ Tillsammans med el-/vatten- 
golvvärme

 ́ Torra och våta utrymmen  
innan ytmaterial monteras

ÅTGÅNG ca 1,8 kg/m2/mm ca 1,6 kg/m2/mm ca 1,4 kg/m²/mm

FÖRPACKNING
ART.NR

20 kg säck 
682476

25 kg säck 
633198

15 kg säck 
703741

EAN-KOD 7612895722436 7612895608723 7612895782010

SPACKEL
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PRODUKT EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Sikafloor® 150
En epoxiprodukt som används som primer och 
som kapillärbrytande bruk.

 ́ Mellan betong och metaller i pooler  
och utomhus

 ́ Kan blandas som primer, A+B komponent
 ́ Som bruk/kapillärbrytande produkt blandas 
A+B samt 10 delar ren, tvättad sand

 ́ Kontakta Sika Teknisk Service

ART.NR
579477
579473

FÖRPACKNING
Komp A 18,5 kg
Komp B   6,5 kg

EAN-KOD
7612895498195
7612895498188

Sikafloor®-01 Primer
En portätare och vidhäftningsprimer som 
blandas med vatten beroende på underlag.

Åtgång ca 70 g/m2

 ́ Vidhäftningsprimer
 ́ Dammbindare
 ́ Portätare
 ́ Blandas från 1:1-1:5 beroende på underlag
 ́ Inomhus
 ́ Golv och vägg

ART.NR
498420
547522
498421

FÖRPACKNING
12 x 1 kg
5 kg
10 kg

EAN-KOD
7612895239149
7612895411347
7612895239163

Sikafloor®-02 Primer
Specialprimer för glatta och ej absorberande 
underlag.

Åtgång ca 8 m²/kg

 ́ Vidhäftningsprimer för täta underlag
 ́ Rengjorda metall, stål, befintliga plattor,  
färg och liknande

 ́ Färdigblandad
 ́ Inomhus
 ́ Golv och vägg

ART.NR
498431

FÖRPACKNING
5 kg

EAN-KOD
7612895239217

Sika® Primer-3 N
En lösningsmedelsprimer som ger extra god 
vidhäftning mellan mjukfog och underlag.

 ́ Lättapplicerad
 ́ Vattenavvisande
 ́ Vidhäftningsförbättrare
 ́ För svaga underlag, betong och metaller

ART.NR
114665
122239

FÖRPACKNING
6 x 250 ml
4 x 1000 ml

EAN-KOD
7612894500523
7612894543216

PRIMER

PRODUKT EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Sika® Sealing Tape Butyl 37
Sika® Sealing Tape  Butyl L
Sika® Sealing Tape  Butyl
Butylmaterialet såsom brunnsmanschett 37, 
L och tapen är självhäftande och används i 
SikaCerams® våtrumssystem.

 ́ Självhäftande butylmaterial för brunnar  
och till golv/väggvinklar, hörn och skarvar

 ́ Inomhus
 ́ Ska alltid täckas med tätskikt/membran

ART.NR
692656
692720
692721

FÖRPACKNING
25 st 370 mm x 370 mm
4 rullar 250 mm x 1500 mm
4 rullar 100 mm x 20 m

EAN-KOD
7612895749341
7612895749389
7612895749365

FÖRSEGLING
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FOGBRUK

PRODUKT EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

SikaCeram®-690 Elite

Cementbaserat, dammreducerat och kulörstabilt 
fogbruk för golv-och väggplattor. För fogbredd 
från 1 till 10 mm. 

 ́ Nötningsbeständig
 ́ Vattenavvisande
 ́ Frostbeständig
 ́ Kulörbeständig
 ́ Lätt att applicera och tvätta av
 ́ Smutsavviande och lättstädad

ART.NR
682688
682712
682732
682460
682714
682731
682740

FÖRPACKNING
4 x 5 kg Caramel 55
4 x 5 kg Dark grey 28
4 x 5 kg Graphite 34
4 x 5 kg Elite grey 19
4 x 5 kg Manhattan 16
4 x 5 kg Silver grey 13
4 x 5 kg White 10

EAN-KOD
7612895723488
7612895722986
7612895723303
7612895722412
7612895723006
7612895722962
7612895723228

PRODUKT EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Sikasil® C
En neutralhärdande silikon för våtrum, 
kök och utrymmen där mjukfog behövs 
då rörelser kan uppstå.

 ́ Antimögelbehandlad silikon
 ́ För badrum, duschrum, kök och  
liknande utrymmen

 ́ Elastisk
 ́ Rörelseupptagande
 ́ Många kulörer

ART.NR
95017
104637
119361
103754
71651
119365
103753
103092
699953
119363
119364

FÖRPACKNING
12 x 300 ml Anthracite
12 x 300 ml Beige
12 x 300 ml Black
12 x 300 ml Dark grey
12 x 300 ml Grey
12 x 300 ml Manhattan
12 x 300 ml Medium grey
12 x 300 ml Off white
12 x 300 ml Tile grey (kommer under 2022)
12 x 300 ml Transparent
12 x 300 ml White

EAN-KOD
3240240016974
7392174601323
3240240016073
7392174130625
7612894255928
7392174130526
5708677051770
5708677130406
7612895775814
3240240016011
3240240016028

Sikaflex®-11 FC Purform
En fukthärdande elastisk lim och fogmassa för inom- 
och utomhusbruk som kan användas till horisontell 
och vertikal fogning, god vidhäftning mot de flesta 
underlag

 ́ Rörelseupptagande förmåga ± 25 %
 ́ Lättarbetad
 ́ God mekanisk och väderresistens
 ́ Väldigt låg monomerinnehåll
 ́ Kräver inte härdplastutbildning
 ́ CE-märkt lim och fogmassa 

ART.NR
688980
688869
688868
688981

FÖRPACKNING
12 x 300 ml Black
12 x 300 ml Brown
12 x 300 ml Concrete grey
12 x 300 ml White

EAN-KOD
7612895734750
7612895734736
7612895734712
7612895734774

SikaHyflex® -402 Connection
En fukthärdande mjukfog som används 
till de flesta applikationer där rörelsefogar 
fordras.

 ́ STP-baserad
 ́ Rörelseupptagande förmåga ± 25%
 ́ Många kulörer
 ́ God väder- och åldersbeständighet
 ́ Bra vidhäftning mot många underlag
 ́ Inom- och utomhus

ART.NR
624898
624893
678334
678333
624920

FÖRPACKNING
12 x 290 ml Black
12 x 290 ml Concrete grey
12 x 290 ml Antikvit
12 x 290 ml Light grey
12 x 290 ml White

EAN-KOD
7612895583020
7612895582993
7612895713519
7612895713496
7612895583044

FOGMASSA
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Egenskaper Sikalastic®-220 W SikaCeram® 
Sealing Fix

SikaCeram®-920  
Foil Bond

SikaCeram®-204 
Medium

SikaCeram®-250 
StarFix White

SikaCeram®-250 
Starflex Rapid

SikaCeram®-260 
StarFlex

SikaCeram®-275 
Marble & Stone

SikaCeram®-355 
StarPaste

Klass – EN 12004   C2   C2   C2   C2   C2   D2
Snabbhärdande   F       
Hängförmåga   T   T   T   T   T   T
Förlängd öppentid   E   E   E   E   E   E
Deformationsförmåga – EN 12002   S1   S1   S1
Återvunnet material

Variabel konsistens   X   X
Dammreducerad   X   X   X   X
Låg konsumtion   X   X   X
Tjocklek (mm)   10   10   10   25   30   5

Underlag  
(inomhus)

Cementbaserad

Hybrid eller gipsbaserat spackel

Befintlig pvc/linoleum/vinyl

Befintlig parkett

Befintliga keramiska plattor  

Underlag  
(Utomhus)

Cementbaserat  

Befintliga keramiska plattor

Utrymme Vardagsrum/kök

Våtrum

Pool  

Fasad

Balkong

Tung belastning

Golvvärme (vattenburen)

Golvvärme (el)  

Typ av platta Absorberande keramiska plattor eller mosaik

Ej absorberande keramiska plattor, mosaik och granitkeramik

Storformat

Glasmosaik

Natursten KÄNSLIG mot vatten (t.ex ljus natursten, tunn natursten)

Yta Golv

Vägg

GUIDE FÄSTMASSOR

Bra val
Bästa val

Använd Sikafloor®-01 Primer
Använd Sikafloor®-02 Primer
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SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15 
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, order@se.sika.com

Kim Roth 
08-621 79 32 
072-204 01 75

Anna Harrysson
08-621 89 29
072-549 90 29
14 Värnamo
15 Ljungby
16 Växjö
20 Kalmar
22 Karlskrona
23 Karlshamn
24 Kristianstad

Distriktskarta 
Sealing & Bonding

Peter Arvidsson
08-621 89 71
0730-71 51 24

58 Hudviksvall/Ljusdal
59 Sundsvall
60 Härnösand/Kramfors
61 Sollefteå
62 Örnsköldsvik
63 Östersund
64 Umeå
65 Skellefteå
66 Lycksele
67 Piteå
68 Luleå/Boden
69 Haparanda/Kalix
70 Kiruna/Gällivare

Annica Andersson
08-621 89 41
070-531 63 00

Emil Johansson
08-621 79 19
0730-71 51 19

32 Falkenberg/Varberg
33 Göteborg/Alingsås
34 Uddevalla 
35 Trollhättan/Vänersborg
36 Borås
37 Lidköping
38 Falköping
39 Skövde
40 Mariestad
42 Karlstad
43 Säffle/Åmål
44 Arvika

Robin Cervin
08-621 79 43
0730-74 32 08     

Anna Lundgren     
08-621 89 33
070-265 46 37

01 Sthlm/Södertörn
01 Södertälje
02 Norrtälje
03 Enköping
04 Uppsala
05 Nyköping
06 Katrineholm
07 Eskilstuna
48 Västerås
49 Köping
50 Fagersta
51 Sala
52 Borlänge/Falun
53 Avesta/Hedemora
54 Ludvika
55 Mora
56 Gävle/Sandviken
57 Bollnäs/Söderhamn

Lars Berndtsson  
08-621 79 26 
070-552 33 13
08 Mjölby/Motala
09 Linköping
10 Norrköping
11 Jönköping
12 Tranås
13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda 
17 Västervik
18 Hultsfred/Vimmerby
19 Oskarshamn
21 Visby
41 Kristinehamn
45 Örebro
46 Karlskoga
47 Lindesberg

25 Hässleholm
26 Ängelholm
27 Helsingborg/Landskrona
28 Malmö/Lund/Trelleborg
29 Ystad/Simrishamn
30 Eslöv
31 Halmstad 


