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Sika Belgium nv te Nazareth, maakt deel uit van Sika AG, gevestigd
te Baar, Zwitserland. Sika is een internationaal bedrijf dat chemische
bouwmaterialen levert voor bouw en industrie zoals voor windmolens,
façades, auto-industrie, assemblage van bussen, trucks en
railvoertuigen. Sika is leider in de ontwikkeling van oplossingen voor
verlijming, afdichting, waterdichting, demping en structurele versterking.
Het productengamma van Sika omvat hoogwaardige betonhulpstoffen,
speciale mortels, lijmen, afdichtingsmiddelen, demping, structurele
versterking, gietvloeren, daken en waterdichtingssystemen.
Een wereldwijde lokale aanwezigheid in 101 landen en meer dan
18.000 werknemers verbinden klanten rechtstreeks met Sika en
verzekeren op die manier het succes van alle partijen.
Uw Sika verdeler

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België
Contact
Tel. +32 9 381 65 00
Fax +32 9 381 65 10
info@be.sika.com
www.sika.be

www.sika.be

Portret van een dynamische groep
Sika - Wereldleider op het gebied van bouwchemie

SIKA, EEN INNOVEREND BEDRIJF
Sika is een Zwitserse onderneming die wereldwijd actief is in de sector van
gespecialiseerde chemische producten. Sika is ook de grootste leverancier van materialen
en procédés voor toepassingen zoals waterdichting, verlijming, geluiddemping, structurele
versterking en bescherming van gebouwen en industriële constructies. De basis van ons
succes? Al een eeuw lang innoveren wij ten dienste van onze klanten en ontwikkelen wij
globale oplossingen en producten op maat.

DESKUNDIGHEID EN KNOW-HOW OVERAL TER WERELD
Sika is op internationaal vlak aanwezig in meer dan 101 landen, met in totaal meer
dan 20.000 werknemers. Met onze eigen “research & development” afdelingen, onze
ultramoderne productieinstallaties en ons wijd vertakte distributienetwerk is Sika zeker
de bevoorrechte partner voor uw projecten.
Overal ter wereld profiteren onze klanten van onze know-how, de deskundigheid van onze
specialisten en van onze enorme ervaring in het ontwerpen en realiseren van ambitieuze
projecten.
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Inhoud
KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF
Sika levert hoogwaardige producten die zich bewezen
hebben op de grootste werven ter wereld. Sika kwaliteit
en expertise, opgedaan gedurende decennia’s, zijn ter
beschikking gesteld aan alle soorten professionele en
niet-professionele klanten via een groot netwerk van
distributiepartners. Sika-producten zijn verkrijgbaar
bij professionele distributeurs zoals bouwmaterialen
handelaars, parket-, verf- en roofing dealers of ijzerwaren
handel.
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SIKA KWALITEIT
De Sika bouwproducten voldoen aan dezelfde hoge kwaliteit over de hele wereld en maken
dus van Sika een betrouwbare voorkeurpartner voor onze klanten. De professionele Sika
bouwproducten maken het leven van onze dealers en hun klanten eenvoudiger en veiliger!
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140

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA
Vanaf nu kunt u ons volgen op de sociale media-kanalen Facebook, YouTube, Twitter en
LinkedIn. Zo blijft u steeds op de hoogte van nieuwe producten, diensten, referenties enz.
Probeer het alvast uit!
www.facebook.com/sikabelgium
www.youtube.com/user/SikaBelgium
www.twitter.com/SikaBelgium
www.linkedin.com/SikaBelgium
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Inhoud
VERANKERINGEN, VASTZETTINGEN, STARRE VERLIJMINGEN

VOEGEN, SCHEUREN
Sikaflex®-11FC+10
Sikaflex®-112 Crystal Clear12
Sikaflex®-113 Rapid Cure13
Sikasil®-C
14, 29
Sikacryl®-20015
Sikaflex®-1A Plus16
SikaHyflex®-355
17, 30
SikaHyflex®-402 Connection19
SikaHyflex®-250 Facade20
Sikaflex® AT-Connection22
Sikaflex®-84 UV23
Sikasil® WS-605 S24
SikaHyflex®-60025
Sika® MultiSeal26
Sikaflex® PRO-3
27, 40
Sikaflex® PRO-3 SL
28, 41
Sikasil®-Pool31
Steunstrip 51132
Sika® Backer Rod Fire33
Sika® RV-58534
Sikacryl®-620 Fire35

Sika Boom®-400 Fire36
Sikasil®-670 Fire37
Sikaflex® Tank N38
Sikaflex®-TS Plus39
Ondervoegen42
Sika® Primer-3 N43
Sika® Primer-21543
Sika® Remover-20844
Sika® Aktivator-20545
Sika® Cleaning Wipes-10046
Sika Boom®48
Sika Boom®-104 Low Expansion49
Sika Boom®-G50
Sika Boom® Control53
Sika Boom®-G All-In-One Box54
Sika Boom®-2C55
Sika Boom® Cleaner56
Sika Boom®-400 fire57
Sika Boom® Dispenser Gun58
Sika Boom® Light Gun59

SOEPELE VERLIJMING
Sikaflex®-112 Crystal Clear64
Sikaflex®-113 Rapid Cure65
Sikaflex®-118 Extreme Grab67
SikaBond® TF-Plus N68
SikaBond® AT-Metal69
SikaBond®-T270
SikaBond® FoamFix72
Sikabond® FoamFix+74
SikaBond® FoamFix All-In-One_Box75
SikaTack®-Panel76

SikaTack® Panel-5078
Sika® Aktivator-20579
SikaTack®-Panel Primer79
Sika® Primer-21080
Sika® Tape (SW 398)81
Pistolen84
Spuitmonden85
Sika® Afgladmiddel N86
Sikaflex® Boy87

Sika AnchorFix®-190
Toebehoren Sika AnchorFix®-190
Sika AnchorFix®-1 N91
Sikadur®-3092
Sikadur®-31 CF
93
Sikadur®-3394
PARKETVERLIJMING
SikaBond®-15198
SikaBond®-52 Parquet100
SikaBond®-54 Parquet101
SikaBond® Dispenser + Toebehoren102
Sika® Primer MR Fast103
SikaLayer®104
CALCULATOR
KLEURENKAART
BIJLAGEN
Brandwerende producten van Sika112
Procedure voor het afkitten van voegen118
Keuzegids voegen120
Elastische voegkitten: Eigenschappen121
Uivoering122
Voorbehandelingstabel124
Primers voor voegkitten126
Toepassingen vloerkitten128
Sika PU-schuimwijzer130
Sika Boom® Product Matrix132
Egalisatiemortelwijzer134
Kitwijzer136
ALFABETISCHE LIJST
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Vloervoegen
Sikaflex® PRO-3
Sikaflex® PRO-3 SL
Sikasil®-C
Wroclaw Stadium
Polen
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Voegen, Scheuren

Vuurbestendige voegen

Sanitaire voegen

Steunstrip 51132
Sika® Backer Rod Fire33
Sika® RV-58534
Sikacryl®-620 Fire35
Sika Boom®-400 Fire36
Sikasil®-670 Fire37

Sikasil®-C14

Voegen met chemische bestendigheid

Schildervoegen

Sikaflex® Tank N38
Sikaflex®-TS Plus39
Sikaflex® PRO-340
Sikaflex® PRO-3 SL41

All-in-one voeg- en lijmkit
Sikaflex®-11FC+10
Sikaflex®-112 Crystal Clear12
Sikaflex®-113 Rapid Cure13

Sikacryl®-20015

Gevel- en afdichtingsvoegen
Sikaflex®-1A Plus16
SikaHyflex®-35517
SikaHyflex®-402 Connection19
SikaHyflex®-250 Facade20
Sikaflex® AT-Connection22

Glasvoegen

Ondervoegen, Primers
Ondervoegen42
Sika® Primer-3 N43
Sika® Primer-21543

Reinigers

Sikaflex®-84 UV23
Sikasil® WS-605 S24
SikaHyflex®-60025

Sika® Remover-20844
Sika® Aktivator-20545
Sika® Cleaning Wipes-10046

Dak- en verbindingsvoegen

Polyurethaanschuimen

Sika® MultiSeal26

Vloervoegen
Sikaflex® PRO-327
Sikaflex® PRO-3 SL28
Sikasil®-C29

Natuursteen voegen
SikaHyflex®-35530

Voegen voor zwembaden
Sikasil®-Pool31
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Sika Boom®48
Sika Boom®-104 Low Expansion49
Sika Boom®-G50
Sika Boom® Control53
Sika Boom®-G All-In-One Box54
Sika Boom®-2C55
Sika Boom® Cleaner56
Sika Boom®-400 fire57
Sika Boom® Dispenser Gun58
Sika Boom® Light Gun59
Voegen, Scheuren

9

All-in-one voeg- en lijmkit

Afdichten van voegen
Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11FC+
Multifuctionele elastische 1-component polyurethaankit voor alle
verlijmingen en voegen

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Een polyvalente lijm- en voegkit
op basis van polyurethaan met
hoge prestaties
́́ Toepasbaar op de meeste
constructiematerialen (beton,
glas, staal, PVC, zink, steen,
aardewerk, hout, keramiek, …).
́́ Kan toegepast worden
voor talrijke types van
voegafdichtingen en verlijmingen.

́́ Siliconevrij
́́ Zeer goede hechting op de
meeste bouwmaterialen
́́ Niet nodig de gelijmde zones op
te voegen
́́ Goede mechanische
bestendigheid
́́ Goede weersbestendigheid
́́ Slag- en schokabsorberend
́́ Zeer lage VOS emissies

KLEUR
Wit
NCS S 0500-N

Betongrijs
NCS S 3500-N

Bruin
NCS S 6020-Y60-R

Beige
NCS S 1010-Y20-R

Zwart
NCS S 9000-N

KOKER

ZAK

300 ml

300 ml

•

•

•

•

•

600 ml

20/doos

20/doos

•
•
•
12/doos
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ZAK

Sportpaleis Antwerpen
Merksem, België

Voegen, Scheuren
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All-in-one voeg- en lijmkit

All-in-one voeg- en lijmkit

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Sikaflex®-113 Rapid Cure

100% transparante montagelijm- en afdichtkit op polymeerbasis

Polymeerlijm voor montage en constructietoepassingen op STP
basis met snelle krachtopbouw

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Als multifunctionele lijm geschikt
voor vele ondergronden inclusief
metaal, glas, beton, plaaster,
gipsplaten, houten ondergronden,
geschilderd email, polyester,
plastiek, enz.
́́ Als voegkit voor verticale en
horizontale verbindingsvoegen
binnenshuis tussen
scheidingswanden, voor metalen
en houten constructies, enz.

́́ 100 % glashelder / transparant
́́ Uitstekende hechting op
de meest voorkomende
bouwmaterialen
́́ Oplosmiddelvrij, geurloos
́́ Goede verwerkbaarheid
́́ Lage krimp tijdens de uitharding
́́ Kan gebruikt worden op
lichtvochtig, maar zichtbaar droge
beton
́́ Hoge aanvangshechting
́́ Voor zowel binnen- als
buitengebruik

́́ Sikaflex®-113 Rapid Cure is
ontworpen voor het zowel binnen
als buiten verlijmen van diverse
objecten voor constructie- en
assemblagedoeleinden waar een
vroege ingebruikname vereist is.
́́ Sikaflex®-113 Rapid Cure is
ontworpen voor het verlijmen
van talrijke bouwmaterialen
zoals metalen (staal, roestvrij
staal, verzinkt staal, …), hout en
materialen op basis van hout,
minerale ondergronden (beton,
pleister, gipsplaten, baksteen, …),
glas en spiegels, alsook coatings
(lakverf, poedercoating, …).

́́ Gemakkelijk aan te brengen
́́ Oplosmiddelvrij
́́ Snelle ingebruikname
(na 20 minuten)
́́ Goede hechting op tal van
ondergronden
́́ ISO 11600 F12.SP

KLEUR
Transparant

KOKER
290 ml

•

KLEUR

12/doos

KOKER
290 ml

Wit

•

Grijs

•

Zwart

•
12/doos
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Sanitaire voegen

Schildervoegen

Sikasil®-C

Sikacryl®-200

Neutrale siliconenkit op alcoxybasis, voor bouw en sanitair,
binnen en buiten toepasbaar + schimmelwerende werking

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikasil®-C is geschikt voor
beglazing en weerbestendige
applicaties op glas, metaal,
geverfde oppervlakken, hout,
acryl, policarbonaat, keramische
tegels, alsmede voor sanitaire
applicaties.

́́ Hechting zonder primer op een
uitgebreid scala bouwmaterialen.
́́ Duurzaam bestand tegen
schimmelvorming.
́́ Uitstekende UV- en
weerbestendigheid.
́́ Reukarm.
́́ Niet corrosief.
́́ Hoge elasticiteit en flexibiliteit.

́́ Binnenhuis afdichten van
scheuren, voegopvulling onder de
muurbekleding en in zones waar
voegen moeten overschilderd
worden.

́́ Oplosmiddelvrij
́́ Overschilderbaar
́́ Goede hechting op verschillende
ondergronden
́́ Vervoerbaar tot -10°C (maximum
24 uur)
́́ Voor gebruik binnen
́́ Ftalaat-vrij
́́ Ontwikkeld als een voegkit voor
schilders
́́ Gemakkelijk in gebruik en
spatelbaar

KLEUR

KOKER

ZAK

300 ml

400 ml

Transparant

•

•

Transparant grijs

•

•

Wit

•

•

Ash

•

Beige

•

Manhattan

•

Pergamon

•

Lichtgrijs

•

Wit

KOKER
300 ml

•
12/doos

•

•

Middelgrijs

•

•

Betongrijs

•

•

Caramel

•

Bruin

•

Antraciet

•

Zwart

KLEUR

•

Jasmine

Zilvergrijs
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Hoogwaardige schilderskit op acrylaatbasis voor binnen- en
buitentoepassingen, tot 12,5% beweging

•

•

•

12/doos

20/doos
Voegen, Scheuren
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Gevel- en afdichtingsvoegen

Gevel- en afdichtingsvoegen

SikaHyflex®-355

Sikaflex®-1A Plus
1-component elastische polyurethaankit voor uitzettings- en
afdichtingsvoegen

Hoogkwalitatieve, weerbestendige voegkit voor
natuursteentoepassingen

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Elastische voegafdichting
́́ Waterdichting van bewegingsen aansluitingsvoegen in de
bouwschil
́́ Geschikt voor gebruik samen in
gevelisolatiesystemen (ETICS).

́́ Zeer goed bestand tegen
weersinvloeden
́́ Toelaatbare vervorming van
± 50% (klasse 25LM)
́́ Geen opschuiming bij uitharding
́́ Weinig spanning op de
ondergrond
́́ Gemakkelijk verspuitbaar en zeer
goede verwerkbaarheid
́́ Zeer goede hechting op vele
ondergronden
́́ Solventvrij
́́ Zeer lage emissie

́́ SikaHyflex®-355 is
ontworpen voor toepassing
als weersbestendige kit en
afdichtkit in situaties waarbij
geen vlekken noch strepen mogen
achterblijven.
́́ SikaHyflex®-355 is vooral
geschikt als weersbestendige
kit voor natuursteen en metalen
gevelbekleding.

́́ Laat geen vlekken na
́́ Laat geen strepen na
́́ Zeer goed bestand tegen
weersinvloeden
́́ Bewegingscapaciteit van ±35%
(ASTM C 719)
́́ Zeer goede verwerkbaarheid
́́ Weinig spanning op de
ondergrond
́́ Vrij van oplosmiddelen
́́ Zeer lage emissie

KLEUR
Wit
NCS S 0500-N

Betongrijs
NCS S 3500-N

Basaltgrijs
NCS S 7010-R50-B

Middelgrijs
NCS S 5502-Y

Donkerbeige
NCS S 2005-Y50-R

Zwart
NCS S 9000-N

ZAK

600 ml

•

KLEUR
RAL 7016 (Antraciet)

ZAK

400 ml

ZAK

600 ml

•

Grijs S4

•
20/doos

20/doos

•
•
•
•
•
20/doos
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Voegen, Scheuren
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Gevel- en afdichtingsvoegen

HOOGSTE EHS
SCORES
FTALAATVRIJ

OVERSCHILDERBAAR
SCHUURBAAR

BREED
HECHTPROFIEL

UITSTEKEND
BESTAND TEGEN
WEERSINVLOEDEN
GEEN SCHEURVORMING

SikaHyflex®-402 Connection
DE EERSTE KEUZE
VAN PROFESSIONALS
VOOR AANSLUIT- EN
BEWEGINGSVOEGEN

SikaHyflex®-402 Connection
Hoogwaardige elastische bouwvoegkit voor aansluit- en
bewegingsvoegen op basis van hybride polymeer

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Aansluit- en bewegingsvoegen
tussen poreuze en niet-poreuze
ondergronden zoals bij ramen en/
of deuren en andere bouwdelen,
afkitten prefabelementen, …

́́ Bewegingscapaciteit van ±25%
(ISO 9047), klasse F25LM
́́ Overschilderbaar
́́ Goed bestand tegen
weersinvloeden
́́ Goede hechting op poreuze en
niet-poreuze ondergronden
́́ Vrij van oplosmiddelen
́́ Zeer goede verwerkbaarheid

KLEUR

ZAK

600 ml

HOGE BEWEGINGSCAPACITEIT

Zuiver wit RAL 9010

•

Kiezelgrijs

•

HOOG ELASTISCH
HERSTELVERMOGEN

Beton lichtgrijs

•

Betongrijs

•

Mediumgrijs

•

Donkerbeige

LAGE
MODULUS

•

Grijs antraciet

•

LAGE BELASTING
OP ONDERGROND

Zwart

•

Steengrijs RAL 7030

•
20/doos

UITSTEKENDE
STEVIGHEID
ZAKT NIET UIT
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Voegen, Scheuren
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Gevel- en afdichtingsvoegen

KNOW-HOW

SikaHyflex®-250 Facade
Hoogwaardige elastische gevelvoegkit voor uitzettings- en
aansluitvoegen. Goedgekeurd voor vuurbestendige voegen in
combinatie met brandkoord, voldoet aan EN1366-4

FROM SITE TO SHELF

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ SikaHyflex®-250
Facade is ontworpen als
elastische voegafdichting
en waterdichting
van bewegings- en
aansluitvoegen in de
bouwschil.
́́ Ook geschikt voor
gebruik samen met
gevelisolatiesystemen.

́́ Zeer goed bestand tegen weersinvloeden en veroudering.
́́ Bewegingscapaciteit van +100% / -50 % (ASTM C719),
klasse F25LM
́́ Geen opschuiming bij uitharding.
́́ Weinig spanning op de ondergrond.
́́ Gemakkelijk verspuitbaar en zeer goede verwerkbaarheid.
́́ Zeer goede hechting op vele ondergronden.
́́ Vrij van oplosmiddelen en geurarm.
́́ Zeer lage emissie.
́́ Geschikt als onderdeel van brandvertragende voegafdichting
in combinatie met brandwerende steunstrip/rugvulling/koord
(Steunstrip 511/ Sika® RV-585/ Sika® Backer Rod Fire)

KLEUR

KOKER
300 ml

600 ml

Wit NCS S 0500-N

•

Lichtgrijs NCS S 2502-B

•

Betongrijs NCS S 3500-N

•

SikaHyflex®-250 Facade
́́ Professionele klasse
́́ Elastische voegafdichting en
waterdichting van bewegingsen aansluitvoegen

•

Donkergrijs NCS S 5000-N

•

Basaltgrijs NCS S 7010-R50-B

•

Middelgrijs NCS S 5502-Y

•

Rustiek rood NCS S 5030-Y80-R

•

Bruin NCS S 6020-Y60-R

•

Donkerbruin NCS S 8005-Y80-R

•

Beige NCS S 1010-Y20-R

•

Natuursteenbeige NCS S 3005-Y20-R

•

Donkerbeige NCS S 2005-Y50-R

•

Zwart NCS S 9000-N

•
12/doos
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ZAK

GEVELVOEGEN

20/doos
Voegen, Scheuren
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Gevel- en afdichtingsvoegen

Glasvoegen

Sikaflex® AT-Connection

Sikaflex®-84 UV+

Universele elastische voegkit voor aansluitvoegen op STP basis

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Aansluitvoegen tussen poreuze
en niet-poreuze ondergronden
zoals rondom ramen en/of deuren
en andere bouwdelen
́́ Geschikt voor cleanrooms
́́ Geschikt voor koelcellen

́́ Bewegingscapaciteit ~25%
(ISO 9047)
́́ Overschilderbaar
́́ Goede weersbestendigheid
́́ Goede hechting op de poreuze en
niet-poreuze ondergronden
́́ Oplosmiddelvrij
́́ Zeer goede verwerkbaarheid
́́ Excellent schimmel- en
bacteriewerend

́́ Het afdichten van alle soorten
beglazingen, met name isolerend
glas.
́́ Sikaflex®-84 UV+ is zeer
goed bestand tegen alle
weersinvloeden en hecht zonder
primer uitstekend op bijvoorbeeld
glas, hout en vele lakafwerkingen.
́́ Op andere materialen, zoals PVC
is toepassing van een primer
noodzakelijk.

́́ Goede hechting op hout,
natuursteen, kunststeen en glas.
́́ Elastisch.
́́ Goede weerbestendigheid.
́́ Nagenoeg universeel
overschilderbaar (een hechtproef
uitvoeren geeft meer inzicht).
́́ Hoge verderscheurweerstand.
́́ Reukloos.
́́ Niet corrosief.
́́ Makkelijk te verwerken.

KLEUR
Wit

ZAK

KLEUR

•

KOKER

ZAK

300 ml

600 ml

Wit NCS S 0500-N

•

•

Betongrijs NCS S 3500-N

•

•

Bruin NCS S 6020-Y60-R

•

•

Zwart NCS S 9000-N

•

•

12/doos

20/doos

600 ml

20/doos
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1-component PU beglazingskit, elastisch - UV-bestendig,
overschilderbaar

Voegen, Scheuren
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Glasvoegen

Glasvoegen

Sikasil® WS-605 S

SikaHyflex®-600

Hoogwaardige weersbestendige siliconen afdichtingskit voor
structural glazing systemen

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikasil®WS-605 S kan worden
gebruikt voor weerbestendige
afdichtingstoepassingen op
plaatsen waar duurzaamheid
onder zware omstandigheden
vereist is.
́́ Het product is in het bijzonder
geschikt als weerbestendige
afdichting bij gevels en
structurele beglazing.
́́ Dit product is alleen geschikt voor
gebruik door ervaren professionals.
́́ Voer vooraf altijd tests uit met de
gangbare ondergronden en onder
de plaatselijke omstandigheden
voor het vaststellen van de
compatibiliteit van de lijm en het
materiaal.

́́ Uitstekend bestand tegen UV en
weersinvloeden
́́ Vlekt niet op vlakken die aan de
voeg grenzen (non-staining)
́́ Hecht goed op verschillende
ondergronden, inclusief glas,
metalen, gecoate en gelakte
metalen, kunststoffen en hout

́́ SikaHyflex®-600 is ontworpen
voor toepassingen waarbij het
uitzicht van de voegkit belangrijk
is (doorschijnende en/of metallic
look).
́́ SikaHyflex®-600 is vooral
geschikt als voegkit voor
etalageramen, glazen
scheidingswanden en andere
vergelijkbare toepassingen.

́́ Doorschijnende en/of metallic
look
́́ Bewegingscapaciteit van 25%
(ASTM C 719)
́́ Zeer goede verwerkbaarheid
́́ Neutraal uithardend

KLEUR

24 Voegen, Scheuren

Hoogkwalitatieve, weersbestendige voegkit voor gordijngevels en
metalen gevelbekleding

KOKER

ZAK

300 ml

600 ml

Wit

•

•

Zwart

•

•

25/doos

20/doos

KLEUR

KOKER

ZAK

300 ml

600 ml

Transparant

•

•

Aluminium

•

•

12/doos

20/doos

Voegen, Scheuren
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Dak- en verbindingsvoegen

Vloervoegen

Sika® MultiSeal

Sikaflex® PRO-3

Koude grijze zelfklevende bitumenband versterkt met
aluminiumfolie

1-component polyurethaankit voor vloervoegen. Met goede
chemische bestendigheid

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ op terrassen : voegen,
voetstukken, zomen, opvullingen ;
́́ op daken : buizen, platen in
asbestcement, bodem van
schoorstenen, koepels,
́́ glazen ruiten,
́́ op gevels : barsten onder
steunpunten, wateraflopen, ...,
́́ in zwembaden : voegen, barsten
in de wanden, afvoerbuizen.

́́ Eenvoudige en snelle uitvoering.
́́ Uitstekende hechting op de
meeste ondergronden (metaal,
beton, mortel, steen, hout, glas,
pannen, zink, aluminium, asbest
cement, shingels).
́́ Waterdicht en waterbestendig.
́́ Goede weerstand aan U.V.
́́ Blijft soepel en flexibel zelfs bij
koud weer.
́́ Kan overschilderd worden.
́́ De randen worden over elkaar
aangebracht en kunnen
gemakkelijk op elkaar worden
geplaatst.

́́ Sikaflex® PRO-3 is ontwikkeld
voor dilatatie- en aansluitvoegen
in vloeren, voetgangersen verkeersgebieden (bijv.
parkeergarages, parkeerdekken),
magazijnen en productieruimten,
toepassingen in de
voedingsindustrie, afvalwater- en
rioolwaterzuiveringsinstallaties,
tunnelconstructies en in
cleanrooms.

́́ Duurzaam toelaatbare
vervorming tot ~ 35%
(ASTM C 719)
́́ Zeer hoge mechanische en
chemische bestendigheid.
́́ Blaasvrije uitharding.
́́ Uitstekende hechting op de
meeste bouwmaterialen.
́́ Oplosmiddelvrij
́́ Zeer lage VOS emissies
́́ Voedselkeur ISEGA

> Rollen van 10 cm breedte
> Rollen van 15 cm breedte
> Rollen van 30 cm breedte

KLEUR

ZAK

600 ml

Wit NCS S 0500-N

•

Betongrijs NCS S 3500-N

•

Zwart NCS S 9000-N

•
20/doos
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Vloervoegen

Vloervoegen

Sikaflex® PRO-3 SL

Sikasil®-C

Zelfnivellerende polyurethaan kit voor elastische vloervoegen

Neutrale siliconenkit op alcoxybasis, voor bouw en sanitair,
binnen en buiten toepasbaar + schimmelwerende werking

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikaflex® PRO-3 SL is speciaal
ontwikkeld voor horizontale
applicaties, voor dilatatie- en
verbindingsvoegen voor vloeren,
voetgangers- en wagenverkeer
(zoals parkeerdekken,
parkeergarages), magazijnen en
productieruimten, toepassingen
in de voedingsindustrie,
keramische tegels in openbare
gebouwen enz. en vloervoegen in
tunnelconstructies.

́́ Bewegingscapaciteit ~ 35%
(ASTM C 719)
́́ Zeer hoge mechanische en
chemische bestendigheid
́́ Geen opschuiming/
blaasjesvorming tijdens de
uitharding
́́ Zelfnivellerend
́́ Goede hechting op de meeste
bouwmaterialen
́́ Oplosmiddelvrij
́́ Zeer lage VOS emissies

́́ Sikasil®-C is geschikt voor
beglazing en weerbestendige
applicaties op glas, metaal,
geverfde oppervlakken, hout,
acryl, policarbonaat, keramische
tegels, alsmede voor sanitaire
applicaties.

́́ Hechting zonder primer op een
uitgebreid scala bouwmaterialen.
́́ Duurzaam bestand tegen
schimmelvorming.
́́ Uitstekende UV- en
weerbestendigheid.
́́ Reukarm.
́́ Niet corrosief.
́́ Hoge elasticiteit en flexibiliteit.

KLEUR
Betongrijs NCS S 3500-N

KLEUR

KOKER

400 ml

Transparant

•

•

Transparant grijs

•

•

•

Wit

•

•

20/doos

Ash

•

Beige

•

Manhattan

•

ZAK

600 ml

Pergamon

•
•

Jasmine

•

Lichtgrijs

•

Zilvergrijs
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ZAK

300 ml

•

Middelgrijs

•

•

Betongrijs

•

•

Caramel

•

Bruin

•

Antraciet

•

•

Zwart

•

•

12/doos

20/doos
Voegen, Scheuren
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Natuursteen voegen

Voegen voor zwembaden

SikaHyflex®-355

Sikasil®-Pool

Hoogkwalitatieve, weerbestendige voegkit voor
natuursteentoepassingen

Neutraal uithardende siliconenkit voor gebruik in zwembaden en
permanent natte ruimtes

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ SikaHyflex®-355 is
ontworpen voor toepassing
als weersbestendige kit en
afdichtkit in situaties waarbij
geen vlekken noch strepen mogen
achterblijven.
́́ SikaHyflex®-355 is vooral
geschikt als weersbestendige
kit voor natuursteen en metalen
gevelbekleding.

́́ Laat geen vlekken na
́́ Laat geen strepen na
́́ Zeer goed bestand tegen
weersinvloeden
́́ Bewegingscapaciteit van ±35%
(ASTM C 719)
́́ Zeer goede verwerkbaarheid
́́ Weinig spanning op de
ondergrond
́́ Vrij van oplosmiddelen
́́ Zeer lage emissie

́́ Sikasil® Pool is geschikt voor
voegen in en rond zwembaden,
zones die constant onder
water staan en frequent natte
ruimtes zoals doucheruimtes in
sporthallen, tussen tegels, beton,
glas en metalen.

́́ Zeer hoge waterbestendigheid
́́ Hoge chloorbestendigheid
́́ Zeer hoge weerstand tegen
aantasting door schimmel
́́ Niet-corrosief
́́ Hoge elasticiteit en flexibiliteit

KLEUR
RAL 7016 (Antraciet)

ZAK

400 ml

ZAK

20/doos

KOKER
300 ml

Transparant

•

•

Wit

•

20/doos

Grijs

•

•

Grijs S4

KLEUR

600 ml

12/doos
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Vuurbestendige voegen

Vuurbestendige voegen

Steunstrip 511

Sika® Backer Rod Fire

Brandkoord voor vuurbestendige voegen, goedgekeurd voor
gebruik met Sikahyflex-250 facade, voldoet aan EN1366-4

Rugvulling voor brandwerende voegen, voldoet aan EN1366-4

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Steunstrip 511 is een oplossing voor thermische
isolatie en passieve brandpreventie.
́́ Steunstrip 511 is een glaswol koord zonder
organische bindmiddelen omwikkeld met een
gegalvaniseerde staaldraad

́́ Steunstrip 511 wordt samen met
SikaHyflex®-250 Facade ingezet voor het
brandveilig afdichten van voegen. Het systeem
zorgt ook voor de thermische isolatie van
voegen tussen prefabelementen.
́́ Steunstrip 511 is ontworpen voor de
thermische isolatie van rechte of bij voorkeur
bochtige leidingen bij een continue belasting
tot 500 °C aan de warme zijde.

́́ Sika® Backer Rod Fire is een samendrukbare
rugvulling gebaseerd op minerale wol en
omwikkeld met een glasvezeldraad voor
brandwerende voegafdichting in muren en
vloeren van gebouwen.

́́ Eenvoudig te plaatsen
́́ Kan aangepast worden aan het ontwerp van
de voeg
́́ Geringe wateropname
́́ Getest volgens de EN 1366-4 in combinatie met
de SikaHyflex®-250 Facade

> Diameter 30 mm
> Diameter 50 mm

32 Voegen, Scheuren

> Diameter 15 mm
> Diameter 20 mm
> Diameter 30 mm
> Diameter 40 mm

Voegen, Scheuren
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Vuurbestendige voegen

Vuurbestendige voegen

Sika® RV-585

Sikacryl®-620 Fire

Rugvulling voor brandwerende voegafdichting
TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sika® RV-585 is een rugvulling met een lage
densiteit gebaseerd op minerale wol voor
brandwerende voegafdichtingen in muren en
vloeren van gebouwen.

́́ Eenvoudig te plaatsen
́́ Past zich aan aan de onregelmatigheden in
de voeg
́́ Geringe wateropname
́́ Getest volgens de EN 1366-4 in combinatie
met de SikaHyflex®-250 Facade.

> 3 x 7 x 90 cm

1-component brandwerende acrylaatkit voor voegafdichting en
(kabel)doorvoeren. Voldoet aan EN1366-4 en EN1366-3

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikacryl®-620 Fire is een
brandwerende 1-component,
water gebaseerd, opzwellende
voegkit voor verbindingsvoegen
en afdichting van doorvoeringen
op zowel poreuze en niet poreuze
ondergronden.

́́ Tot 5 uren brandwerendheid
volgens EN 1366-4
́́ Tot 2 uren brandwerendheid
volgens EN 1366-3
́́ Goede verwerkbaarheid
́́ Goede hechting op de meest
voorkomende ondergronden
́́ Op waterbasis
́́ Overschilderbaar

KLEUR
Wit
Grijs
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KOKER

ZAK

300 ml

600 ml

•

•

•

•

12/doos

960/pallet

Voegen, Scheuren
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Vuurbestendige voegen

Vuurbestendige voegen

Sika Boom®-400 Fire

Sikasil®-670 Fire

Brandwerend expansief polyurethaanschuim. Te gebruiken met
pistool of direct uit de spuitmond. Voldoet aan EN 1366-4, EI 240

1-component brandwerende siliconenkit voor voegafdichting,
voldoet aan EN 1366-4

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sika Boom®-400 Fire is
ontworpen voor het afdichten
van voegen in muren die een
bescherming tegen brand
vereisen, alsook rond ramen
en branddeuren. Gezien zijn
brandwerendheid van meer dan
300 minuten, draagt Sika Boom®400 Fire de voorkeur weg van
professionals voor toepassing
in bouwconstructies waar de
strengste regels gelden voor
bescherming tegen brand.

́́ 1-component.
́́ Combo spuitbusverpakking voor
toepassing met pistool of direct
uit de spuitmond.
́́ Bestand tegen temperaturen
tussen -40°C en +90°C.

́́ Sikasil®-670 Fire is een
brandwerende, 1-component,
vochtuithardende,
elastische voegkit met lage
elasticiteitsmodulus voor
bewegings- en aansluitvoegen.

́́ Tot 4 uren brandwerendheid
volgens EN 1366-4
́́ Uitstekende weerstand tegen
weersinvloeden en veroudering
́́ Bewegingscapaciteit van ± 35%
(ASTM C 719)
́́ Gemakkelijk glad te strijken en
zeer goede verwerkbaarheid
́́ Goede hechting op de meest
voorkomende ondergronden
́́ Neutrale uitharding

KLEUR
Roze

SPUITBUS

KLEUR

750 ml

KOKER
300 ml

ZAK

600 ml

•

Wit

•

12/doos

Grijs

•

•

12/doos

20/doos

> Zie onze brandwerende producten op p. 110
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Voegen met chemische bestendigheid

Voegen met chemische bestendigheid

Sikaflex® Tank N

Sikaflex®-TS Plus

1-component elastische kit voor chemische belaste voegen

1-component PU kit voor het afdichten van metalen tanks
opgebouwd uit geëmailleerd staal of roestvrij staal

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Vloer- en omtrekvoegen in ruimten
blootgesteld aan chemicaliën.

́́
́́
́́
́́

́́ Voor afdichting tussen
overlappende staalsegmenten
en de bodemvoegen van stalen
tanks.
́́ Voor afdichting van opslagtanks
voor water en andere vloeistoffen
inclusief vloeibare mest.

́́ Bestand tegen huishoudelijk
afvalwater, mest en vele
chemicaliën.
́́ Hoge scheurweerstand
́́ Hoge modulus elastische
afdichtingskit
́́ Duurzaam toelaatbare
vervorming van 15%.

́́ Magazijnen voor opslag.
́́ Vullen en overslag van
waterverontreinigende
vloeistoffen, zoals tankstations,
overslagwerkplaatsen voor
opslagtanks en omsluitende
wanden, vatenopslag, enz.
́́ Vloervoegen bij benzinestations.
́́ Vloer- en aansluitvoegen
volgens IVD data sheet no. 1 voor
werkplaatsen en parkeergarages.

KLEUR
Betongrijs

1-Component, gebruiksklaar.
Hoge chemische bestendigheid.
Hoge mechanische bestendigheid.
Duurzame toelaatbare
vervorming van 25%.
́́ Standvast.
́́ Zeer goede
verwerkingseigenschappen.
́́ Hoge verderscheurweerstand.

KLEUR

ZAK

600 ml

•
20/doos

ZAK

600 ml

Betongrijs

•

Zwart

•
20/doos
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Voegen met chemische bestendigheid

Voegen met chemische bestendigheid

Sikaflex® PRO-3

Sikaflex® PRO-3 SL

1-component polyurethaankit voor vloervoegen. Met goede
chemische bestendigheid

Zelfnivellerende polyurethaan kit voor elastische vloervoegen

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikaflex® PRO-3 is ontwikkeld
voor dilatatie- en aansluitvoegen
in vloeren, voetgangersen verkeersgebieden (bijv.
parkeergarages, parkeerdekken),
magazijnen en productieruimten,
toepassingen in de
voedingsindustrie, afvalwater- en
rioolwaterzuiveringsinstallaties,
tunnelconstructies en in
cleanrooms.

́́ Duurzaam toelaatbare
vervorming tot ~ 35%
(ASTM C 719)
́́ Zeer hoge mechanische en
chemische bestendigheid.
́́ Blaasvrije uitharding.
́́ Uitstekende hechting op de
meeste bouwmaterialen.
́́ Oplosmiddelvrij
́́ Zeer lage VOS emissies

́́ Sikaflex® PRO-3 SL is speciaal
ontwikkeld voor horizontale
applicaties, voor dilatatie- en
verbindingsvoegen voor vloeren,
voetgangers- en wagenverkeer
(zoals parkeerdekken,
parkeergarages), magazijnen en
productieruimten, toepassingen
in de voedingsindustrie,
keramische tegels in openbare
gebouwen enz. en vloervoegen in
tunnelconstructies.

́́ Bewegingscapaciteit ~ 35%
(ASTM C 719)
́́ Zeer hoge mechanische en
chemische bestendigheid
́́ Geen opschuiming/
blaasjesvorming tijdens de
uitharding
́́ Zelfnivellerend
́́ Goede hechting op de meeste
bouwmaterialen
́́ Oplosmiddelvrij
́́ Zeer lage VOS emissies

KLEUR
Wit NCS S 0500-N

ZAK

600 ml

•

Betongrijs NCS S 3500-N

•

Zwart NCS S 9000-N

•

KLEUR
Betongrijs NCS S 3500-N

ZAK

600 ml

•
20/doos

20/doos
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Ondervoegen, Primers

Ondervoegen, Primers

Ondervoegen

Sika® Primer-3 N

Ronde PU profielen met open cellen
TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ De cilindervormige Sika Ondervoegen worden
gebruikt voor de afbakening van de diepte van
de aan te brengen voeg.
́́ Zij kunnen worden gebruikt met klassiek
metselwerk en met zware of lichte
systeembouw, gordijngevels, spiegels,
glaswerk en koud gegoten vloervoegen.
́́ Zonder ondervoeg is de mastiek abnormaal
belast en worden ze beschadigd.

́́ Ze beantwoorden aan de eisen van de
Professionele Aanbevelingen.
́́ Ze hebben een volkomen gescheidenheid van
de Sika-voegkitten.
́́ Zij zijn thermolasbaar.

> Diameter 15 mm
> Diameter 20 mm
> Diameter 25 mm
> Diameter 30 mm
> Diameter 40 mm
> Diameter 50 mm

1-component primer voor poreuze, absorberende en metalen
ondergronden
TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Als hechtbevorderaar op beton,
natuursteen, metselwerk, hout
(buiten toepassing), pleisterwerk,
metalen en non ferro metalen.
́́ Primer voor onder andere:
Sikaflex®, SikaBond®,
SikaHyflex® en Sikasil® voeg- en
lijmkitten, zoals vermeld in hun
respectievelijke technische fiches.

́́ Makkelijk op te brengen
́́ Goede vernetting van de
hechtoppervlakken
́́ Kan op matvochtige ondergrond
worden aangebracht

KLEUR

BUS

250 ml

Transparant

BUS
1l

•

•

6/doos

4/doos

> Meer informatie op de voorbehandelingstabel, p. 118

Sika® Primer-215
1-component primer voor kunststof hechtvlakken
TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sika Primer-215 is toe te passen
op diverse kunststoffen.
́́ De primer geeft tevens een goede
hechting op hout, epoxy, RVS,
multiplex en PVC.
́́ Bij toepassing met Sikaflex op
bepaalde kunststoffen is een
proef vooraf noodzakelijk.
́́ Bij spanningsgevoelige
kunststoffen (bijv. PMMA/PC) is
toepassing van Sika Primer-215
niet toegestaan.

́́ Eenvoudige verwerking.
́́ Snelle droging.

KLEUR
Transparant

BUS

250 ml

BUS
1l

•

•

6/doos

4/doos

> Meer informatie op de voorbehandelingstabel, p. 118
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Reinigers

Reinigers

Sika® Remover-208

Sika® Aktivator-205

Reinigingsproduct voor niet-uitgeharde Sikaflex producten

Ontvetter en activator en adhesiebevorderaar voor (gecoate)
metalen en gladde oppervlakken

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

BESCHRIJVING

TOEPASSINGEN

́́ Sika Remover-208 is een
dunne, transparante vloeistof
voor het verwijderen van niet
uitgeharde Sikaflex-producten
van gereedschap en niet-poreuze
ondergronden.

́́ Direct na de verlijming kan de
overtollige, nog niet uitgeharde
Sikaflex met een plamuurmes
en vervolgens met Sika
Remover-208 van de verlijmde
delen c.q. gereedschappen
verwijderd worden.

́́ Sika® Aktivator-205 is een
alcohol-houdende oplossing
met een hechtverbeterende
substantie waarmee de
hechtvlakken vóór het lijmen
en afdichten met Sikaflex®producten kunnen worden gereinigd en geactiveerd.
́́ Sika® Aktivator-205 wordt
geproduceerd volgens het
kwaliteits-borgingssysteem ISO
9001 en milieuzorgsysteem ISO
14001 en wordt ook duurzaam
geproduceerd in het kader van
‘responsible care’.

́́ Sika® Aktivator-205 wordt
gebruikt voor de reiniging
en hecht-verbetering van
de volgende niet poreuze
ondergronden: metalen,
kunststoffen, geglazuurd
keramiek, gelakte oppervlakken.
́́ Dit product is alleen geschikt voor
ervaren professionals. Testen
dienen uitgevoerd te worden voor
goede hechting en compatibiliteit
van de actuele ondergronden,
met name bij temperatuur
grenswaarde condities.

KLEUR
Transparant

BUS
1l

•

KLEUR

4/doos
Transparant

> Meer informatie op de voorbehandelingstabel, p. 118
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BUS

BUS

•

•

6/doos

4/doos

250 ml

1l
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Reinigers

Sika® Cleaning Wipes-100
Reinigingsdoekjes voor handen en werkmateriaal
TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sika® Cleaning Wipes-100 is
ontworpen voor de reiniging van
sterk bevuilde handen.
́́ Sika® Cleaning Wipes-100
verwijdert gemakkelijk sporen
van voegkitten en lijmen, alsook
andere verontreinigingen zoals
vet, smeermiddelen, olie, teer,
inkt, was, enz.

́́ Gebruiksklaar
́́ Uitstekende
reinigingseigenschappen
́́ Gemakkelijk af te scheuren,
geperforeerde doekjes
́́ Twee verschillende zijden: ruw/
glad

KLEUR
Wit met rode vezels

PROPER IN EEN
HANDOMDRAAI
Verantwoordelijke uitgever: SIKA Belgium nv - Venecoweg 37 - 9810 Nazareth

Reinigers

POT

50 st.

•
6 potten /doos

HOOGKWALITATIEVE REINIGINGSDOEKJES
VOOR STERK BEVUILDE HANDEN & TOOLS

HANDEN
& TOOLS
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• UITSTEKENDE REINIGING ZONDER WATER
• GEBRUIKSKLAAR, HANDIG OP DE WERF
• VERWIJDERT ALLE SPOREN VAN VOEGKIT,
LIJM, VET, OLIE, TEER, INKT, WAS, ENZ.
• MAKKELIJK AF TE SCHEUREN DANKZIJ
DE PERFORATIE
• TWEE ZIJDEN (RUW, GLAD) VOOR EEN
OPTIMAAL RESULTAAT
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PU-schuim

PU-schuim

Sika Boom®

Sika Boom®-104 Low Expansion

Zelf expanderend polyurethaanschuim. Rechtop of
ondersteboven, 360° multipositioneerbaar

1-component laag expansief en perfect doseerbaar PU-schuim

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

De Sika Boom® laat het opvullen en
afdichten toe van alle holtes door
injectie voor:

́́ Goede hechting op de meeste
ondergronden (beton, mortel,
vezelcement, baksteen, gips,
dakpannen, hout, enz.).
́́ Ongevoelig aan vochtigheid na
uitharding.
́́ Thermische en akoestische
isolatie.
́́ Te verspuiten rechtop of
ondersteboven.
́́ Voortstuwend gas vrij van CFC
(bescherming van de ozonlaag).

́́ Sika Boom®-104 Low Expansion
is ontworpen voor de montage
van binnendeuren, de precisie
opvulling van spleten en alle
drukgevoelige opvultoepassingen
van kieren, alsook voor de
montage van ramen.

́́ 1-component
́́ Gemakkelijk aan te brengen met
spuitpistool
́́ Beperkte na-expansie
́́ Lage expansiedruk
́́ Voor drukgevoelige toepassingen

́́ Montage en isolatie van deuren
en ramen,
́́ Geluidsisolatie, dempen van
trillingen : garagepoorten, platen,
machines,
́́ Complementaire isolatie ter
voorkoming van thermische
isolatie
́́ Opvulling en dubbelen
van wanden, muren,
scheidingswanden,
buisdoorgangen en leidingen, enz.

KLEUR
Beige

KLEUR
Paars

SPUITBUS
750 ml

•
12/doos

SPUITBUS
750 ml

•
12/doos
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PU-schuim

PU-schuim

Sika Boom®-G
Zelf expanderend isolerend polyurethaanschuim. Te gebruiken in
combinatie met een doseerpistool

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

De Sika Boom®-G laat het opvullen
en afdichten toe van alle holtes door
injectie voor:

́́ Gemakkelijk aan te brengen door
spuiten bij middel van een pistool.
́́ Uitstekende hechting op de
meeste ondergronden.
́́ Ongevoelig aan
vochtschommelingen na
uitharding.
́́ Thermische en akoestische
isolatie.
́́ Voortstuwend gas CFC vrij.

́́ Montage en isolatie van deuren
en ramen,
́́ Geluidsisolatie, dempen van
trillingen : garagepoorten, platen,
machines,
́́ Complementaire isolatie ter
voorkoming van thermische
bruggen
́́ Opvulling en dubbelen
van wanden, muren,
scheidingswanden,
buisdoorgangen en leidingen, enz.

KLEUR
Beige

SPUITBUS
750 ml

•
12/doos
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Laag expanderend, elastisch PU-schuim
Sika Boom® Control
Laag expansief, elastisch en luchtdicht PU-schuim. Te gebruiken in
combinatie met een doseerpistool

Sika Boom® Control

FLEXIBEL

́́ Geen krimp of post-expansie
́́ Geen druk na applicatie
́́ Flexibel, beweegt mee met bouwmaterialen
́́ Goede hechting op beton, baksteen, bitumineuze
ondergrond, hout, gips, metaal en PVC
́́ Thermische en akoestische isolatie
́́ Ideaal voor raam- en deurinstallatie
́́ Zeer precieze toepassing voor (lucht)dichting van
voegen en scheuren

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Met Sika Boom® Control worden
holtes opgevuld en afgedicht zonder
post-expansie van het schuim:

́́ Product heeft minimale naexpansie.
́́ Goede hechting op beton,
bitumineuze ondergrond, hout,
baksteen, gips, metaal en PVC.
́́ Brandklasse B2, volgens DIN4102
́́ Brandklasse E volgens EN 13501-1
́́ Gemakkelijk aan te brengen
met een Sika Boom® Dispenser
pistool.
́́ Ongevoelig aan
vochtschommelingen na
uitharding.
́́ Thermische en akoestische
isolatie.
́́ CFK vrij.
́́ Zeer precieze toepassing voor
(lucht)dichting van voegen en
scheuren.
́́ Geen krimp of post-expansie.
́́ Overschilderbaar met de meeste
verfsystemen.
́́ Beweegt mee met de
bouwonderdelen.
́́ Certificatie IFT Rosenheim

́́ Ideaal voor het dichten van
voegen, spleten en openingen
tussen licht vervormbare
materialen.
́́ Toepassingen om PU-schuim zeer
fijn aan te brengen.
́́ Bevorderd het luchtdicht maken
van openingen en spleten
(minimale luchtdoorlaatbaarheid).
́́ Bevorderd de isolatie in
koeltechnieken.
́́ Montage en isolatie van deuren
en ramen.
́́ Naden en openingen in en rond
muren en plafonds.
́́ Geluidsisolatie, dempen van
trillingen: garagepoorten, platen,
machines.
́́ Complementaire isolatie ter
voorkoming van thermische
bruggen.
́́ Opvulling van wanden, muren,
scheidingswanden, enz.
́́ Kabel- en buisdoorvoeren.

KLEUR
Lichtgeel

SPUITBUS
750 ml

•
12/doos
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PU-schuim

PU-schuim

Sika Boom®-G All-In-One Box
Kit met 9 spuitbussen Sika Boom-G, 1 Sika Boom Dispenser Gun en
1 Sika Boom-Cleaner

Sika Boom®-2C
2-componenten zelf expanderend polyurethaanschuim

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sika Boom®-2C is een expansief
polyurethaanschuim voor het
opvullen en afdichten dat isoleert
tegen het geluid, koude en tocht
rondom deuren en ramen, alle
types doorboringen in de bouw
voor toestellen en diensten, met
inbegrip van luchtzuiverings- en
airconditioningssystemen of
rolluikkasten, enz.

́́
́́
́́
́́

KLEUR
Lichtblauw

Snelle uitharding.
Goede isolatie eigenschappen.
Doeltreffende geluiddemping.
CFK vrij.

SPUITBUS
400 ml

•
12/doos
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PU-schuim

PU-schuim

Sika Boom®-Cleaner

Sika Boom®-400 Fire

Reiniger voor Sika Boom-G pistool

Brandwerend expansief polyurethaanschuim. Te gebruiken met
pistool of direct uit de spuitmond. Voldoet aan EN 1366-4, EI 240

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Reiniging van de klep en
verlengbuis van de Sika Boom®
producten voor een tweede
gebruik.
́́ Reiniging van de pistolen uit
de Sika-gamma tussen tween
toepassingen en van zodra ze niet
meer aangesloten zijn op een Sika
Boom®-G spuitbus.
́́ Het reinigen met Sika Boom®Cleaner gebeurt onmiddellijk na
de toepassing van de Sika Boom®
schuimen.

́́ Makkelijk te gebruiken.
́́ Laat toe om door verstuiving niet
uitgeharde schuim te verwijderen
op de Sika Boom® spuitbussen,
hun applicatietoebehoren en op
besmeurde ondergronden.

́́ Sika Boom®-400 Fire is
ontworpen voor het afdichten
van voegen in muren die een
bescherming tegen brand
vereisen, alsook rond ramen
en branddeuren. Gezien zijn
brandwerendheid van meer dan
300 minuten, draagt Sika Boom®400 Fire de voorkeur weg van
professionals voor toepassing
in bouwconstructies waar de
strengste regels gelden voor
bescherming tegen brand.

́́ 1-component.
́́ Combo spuitbusverpakking voor
toepassing met pistool of direct
uit de spuitmond.
́́ Bestand tegen temperaturen
tussen -40°C en +90°C.

KLEUR
Transparant

SPUITBUS
•
12/doos
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KLEUR

500 ml

Roze

SPUITBUS
750 ml

•
12/doos
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PU-schuim

PU-schuim

Sika Boom® Dispenser Gun

Sika Boom® Light gun

Handig pistool voor het verspuiten van PU-schuim

Economisch pistool voor het verspuiten van PU-schuim.

> M (18 cm)

> M (18 cm)
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TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ De Sika Boom® Dispenser Gun vult
zowel wijde als nauwe gaten.
́́ Zelfs de smalste en moeilijkste
gaten kunnen bereikt worden,
dankzij het bevestigde
verlengstuk.

́́ Makkelijk te monteren en te
hanteren.
́́ Dosering is makkelijk
controleerbaar.
́́ Constante toepassing.
́́ Eenvoudig te reinigen (met Sika
Boom® Cleaner)

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ De Sika Boom® Light Gun is
ergonomisch en functioneel.
́́ Deze dispenser bestaat uit
thermoplastisch schokdempend
materiaal.

́́ Makkelijk te monteren en te
hanteren.
́́ Ultra licht
́́ Dosering is makkelijk
controleerbaar.
́́ Constante toepassing.
́́ Eenvoudig te reinigen (met Sika
Boom® Cleaner)

Voegen, Scheuren
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Case Study

Polyurethaanschuim
Sika Boom®-range

SIKA PRODUCT FINDER
Met enige fierheid presenteert Sika de lancering
van haar eerste App voor smartphones en tablets
Android, iPhones en iPads. Deze applicatie laat
gebruikers toe om altijd en overal de Sika-producten
voor bouw en industrie te vinden en te downloaden.
Naast de technische informatie over de producten,
vindt u daar ook brochures, meer details over de Sikatechnologieën en de productgroepen.
Unieke Sika App
Voor de eerste keer is het mogelijk om wereldwijd toegang te hebben tot
alle productinformatie en het te visualiseren op een mobiele telefoon
en tablet. Onze klanten kunnen gedetailleerde productinformatie, zoals
technische fiches en veiligheidsbladen heel eenvoudig en vlot bekomen en
dit met een minimum aan gegevens te moeten doorlopen.
Om deze applicatie te downloaden, surf naar
http://bel.sika.com/nl/solutions_products/sika_app.html.
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Soepele verlijming

Snelle hoogwaardige verlijmingen

Verlijming van gevelpanelen
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Decoratieve elementen, isolatiepanelen

Toebehoren
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Sikabond® FoamFix+74
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Pistolen84
Spuitmonden85
Sika® Afgladmiddel N86
Sikaflex® Boy87
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Snelle hoogwaardige verlijmingen

Snelle hoogwaardige verlijmingen

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Sikaflex®-113 Rapid Cure

100% transparante montagelijm- en afdichtkit op polymeerbasis

Polymeerlijm voor montage en constructietoepassingen op STP
basis met snelle krachtopbouw

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Als multifunctionele lijm geschikt
voor de ondergronden inclusief
metaal, glas, beton, plaaster,
gipsplaten, houten ondergronden,
geschilderd email, polyester,
plastiek, enz.
́́ Als voegkit voor verticale en
horizontale verbindingsvoegen
binnenshuis tussen
scheidingswanden, voor metalen
en houten constructies, enz.

́́ 100 % glashelder / transparant
́́ Uitstekende hechting op
de meest voorkomende
bouwmaterialen
́́ Oplosmiddelvrij, geurloos
́́ Goede verwerkbaarheid
́́ Lage krimp tijdens de uitharding
́́ Kan gebruikt worden op
lichtvochtig, maar zichtbaar droge
beton
́́ hoge aanvangshechting

́́ Sikaflex®-113 Rapid Cure is
ontworpen voor het zowel binnen
als buiten verlijmen van diverse
objecten voor constructie- en
assemblagedoeleinden waar een
vroege ingebruikname vereist is.
́́ Sikaflex®-113 Rapid Cure is
ontworpen voor het verlijmen
van talrijke bouwmaterialen
zoals metalen (staal, roestvrij
staal, verzinkt staal, …), hout en
materialen op basis van hout,
minerale ondergronden (beton,
pleister, gipsplaten, baksteen, …),
glas en spiegels, alsook coatings
(lakverf, poedercoating, …).

́́ Gemakkelijk aan te brengen
́́ Oplosmiddelvrij
́́ Snelle ingebruikname
(na 20 minuten)
́́ Goede hechting op tal van
ondergronden

KLEUR
Transparant

KOKER
290 ml

•

KLEUR

12/doos

KOKER
290 ml

Wit

•

Grijs

•

Zwart

•
12/doos
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Snelle hoogwaardige verlijmingen

Sikaflex®-118
Extreme Grab

Snelle hoogwaardige verlijmingen
SikaFlex®-118 Extreme Grab
Montage- en constructielijm met extreme aanvangshechting

MONTAGE- EN CONSTRUCTIELIJM

EXTREME AANVANGSHECHTING, BEVESIGING VAN
ZWARE OBJECTEN ZONDER TIJDELIJKE BEVESTIGING,
IDEAAL VOOR BINNEN EN BUITEN

Sikaflex®-118 Extreme Grab:

Extreme aanvangshechting — zonder tijdelijke bevestiging
Gebruiksvriendelijk
Grote kleefkracht voor de meest voorkomende bouwmaterialen
Sterke, duurzame en elastische hechting
Zeer lage emissie
CE-classificatie: klasse 20HM

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikaflex®-118 Extreme Grab is
ontworpen voor het zowel binnen
als buiten verlijmen en monteren
van diverse objecten zoals stenen,
bakstenen, vensterbanken en
dorpels, spiegels, houten balken
en tuinelementen, gipsplaten,
plaatmateriaal en vele andere.
́́ Sikaflex®-118 Extreme Grab is
ontworpen voor het verlijmen
en monteren van beton,
steen, natuursteen, klinkers,
vezelcement, keramiek, hout en
metaal.

́́ Extreme aanvangshechting
́́ Bevestiging van zware objecten
zonder tijdelijke bevestiging
́́ Goede verwerkbaarheid
́́ Zeer lage emissie
́́ Sterke en elastische hechting

KLEUR

KOKER
290 ml

Wit

•

Zwart

•
12/doos

VOOR HET KLEVEN VAN ZWARE OBJECTEN IN SLECHTS ÉÉN STAP,

Gebruik Sikaflex®-118 Extreme Grab!
Stop met het verspillen van je tijd met tijdelijke bevestigingen.
Kies voor de beste en meest gebruiksvriendelijke bevestigingskit!
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Snelle hoogwaardige verlijmingen

Snelle hoogwaardige verlijmingen

SikaBond® TF-Plus N

SikaBond® AT-Metal

1-component elastische polyurethaanlijm voor het verlijmen van
EPDM.
TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Verlijmen van rubberen profielen
in SBR en EPDM op betonnen
leidingen van het rioolsysteem.
́́ Door het rubberen profiel op
het beton te lijmen, blijft het
vastzitten tot de leidingen
worden gekoppeld.

́́ Makkelijk aan te brengen,
́́ Snelle uitharding,
́́ Hoeft niet te worden
vastgeklemd.

KLEUR
Zwart

ZAK

600 ml

•
20/doos

Elastische lijmkit voor de verlijming van metalen

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ SikaBond® AT-Metal is een
lijm voor zowel het intern als
het extern lijmen van metalen
gevel-en dakelementen,
dakbedekkingen, afdekplaten en
metaalplaten, en het dichten van
lasnaden, dakramen, metalen
bekledingen, enz.
́́ SikaBond® AT-Metal hecht
zeer goed op niet-poreuze
ondergronden, in het bijzonder
op metalen (aluminium, koper,
verzinkt staal, RVS staal, enz.),
en heel wat kunststof materialen
(PVC, poedercoatings, enz.).

́́ 1-component, gebruiksklaar.
́́ Zeer goede hechting zonder
primer op vele soorten metalen en
niet-poreuze ondergronden.
́́ Goede hechting op poreuze
ondergronden (d.w.z. beton,
dakpannen, mortel, enz.).
́́ Uitstekende verwerkbaarheid.
́́ Kort draderig.
́́ Goede initiële hechting en snel
doorharding.
́́ Niet-corrosief.
́́ Goede weers- en
waterbestendigheid.
́́ Siliconenvrij.
́́ Oplosmiddelvrij.

KLEUR
Lichtgrijs

KOKER
300 ml

•
12/doos
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Snelle hoogwaardige
Case Study
verlijmingen

Snelle hoogwaardige verlijmingen

Sikaflex®-112 Crystal Clear
Sikaflex®-113 Rapid Cure
Sikaflex®-118 Extreme Grab
SikaBond® TF-Plus N
SikaBond® AT-metal
SikaBond® T2

SikaBond®-T2
Extreem sterke elastische polyurethaanlijm. Hoge
aanvangshechting

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ SikaBond®-T2 wordt
gebruikt als extreem sterkte
constructielijm. Het is
geschikt voor binnen en buiten
verlijming voor vensterbanken,
opstanden, traptreden,
plinten,beschermprofielen,
afdekplaten, signaleringsborden,
prefab elementen, enz.
́́ SikaBond®-T2 heeft een sterke
hechting op beton, stenen, tegels,
keramiek, hout, aluminium, staal,
pleisterwerk, hard PVC, glasvezel
versterkte polymeer, PU enz.

́́ 1-component, klaar voor gebruik.
́́ Hoge aanvangsterkte (groene
sterkte).
́́ Oplosmiddelvrij / zeer lage
emissie.
́́ Reukloos.
́́ Snel hardend.
́́ Uitstekende hechting op vele
verschillende ondergronden.
́́ Elastisch, geluiddempende lijm.
́́ Reduceert trillingen (trilling- en
schokbestendig).
́́ Compenseert de oneffenheden in
de ondergrond.
́́ Niet corrosief en voorkomt
galvanische corrosie.
́́ Goed bestand tegen veroudering
en weersinvloeden.
́́ Lijm kan worden geschuurd.

KLEUR
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KOKER

ZAK

300 ml

600 ml

Wit

•

•

Zwart

•

•

12/doos

20/doos
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Decoratieve elementen, isolatiepanelen
SikaBond® FoamFix
Snel uithardende polyurethaan montagelijmschuim voor de
verlijming van isolatie- en gipsplaten, pistoolversie

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

SikaBond® FoamFix is snel en
makkelijk te gebruiken en is
verenigbaar met gipsplaten en
volgende isolatieplaten:
́́ Panelen in geëxtrudeerd
polystyreen (XPS).
́́ Panelen in geëxpandeerd
polystyreen (EPX).
́́ Panelen in polyurethaan.
́́ Panelen in houtvezel en minerale
wol.
́́ Panelen in kurk.
́́ PUR/PIR panelen bekleden met
een bitumineuze laag.

́́ Één spuitbus volstaat om
een oppervlakte van 13 m² te
verlijmen.
́́ Goede hechting op beton,
bitumineuze ondergronden, hout,
baksteen, gips, metaal en PVC.
́́ Snelle uitharding.
́́ Goede treksterkte.
́́ Voor binnen- en
buitentoepassing.
́́ Geschikt voor verticale en
horizontale toepassingen.
́́ Brandklasse B2.
́́ CFK vrij.
́́ Speciaal voor ondergrondse
toepassingen
́́ Vochtbestendig

KLEUR
Lichtgeel

SikaBond®
FoamFix
Rapid fixing

SPUITBUS
750 ml

•
12/doos
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Decoratieve elementen, isolatiepanelen
SikaBond® FoamFix+

SikaBond® FoamFix all-in-one box

Snel uithardende polyurethaan montagelijmschuim voor de
verlijming van isolatie- en gipsplaten, manuele versie

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

SikaBond® FoamFix+is snel en makkelijk te gebruiken en is verenigbaar
metgipsplaten en volgende isolatieplaten:

́́ Één spuitbus volstaat om
een oppervlakte van 13 m² te
verlijmen.
́́ Goede hechting op beton,
bitumineuze ondergronden,
hout,baksteen, gips, metaal en
PVC.
́́ Snelle uitharding.
́́ Goede treksterkte.
́́ Voor binnen- en
buitentoepassing.
́́ Geschikt voor verticale en
horizontale toepassingen.
́́ Brandklasse B2.
́́ CFK vrij.

́́ Panelen in geëxtrudeerd
polystyreen (XPS).
́́ Panelen in geëxpandeerd
polystyreen (EPX).
́́ Panelen in polyurethaan.
́́ Panelen in houtvezel en minerale
wol.
́́ Panelen in kurk.
́́ PUR/PIR panelen bekleden met
een bitumineuze laag.

KLEUR
Lichtgeel

Decoratieve elementen, isolatiepanelen

Kit met 9 snel uithardende PU-montagelijmschuimen SikaBond
FoamFix, 1 Sika Boom Cleaner en 1 Sika Boom Dispenser Gun

SPUITBUS
750 ml

•
12/doos
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Verlijming
Verlijming van gevelpanelen
Case Study

Verlijming van gevelpanelen

SikaTack®-Panel

SikaTack®-panel
Elastische polyurethaanlijm voor verlijming van gevelpanelen

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Blinde bevestiging van door verlijming gevelpanelen op geventileerde
draagstructuur voor:

́́ Monocomponent en gebruiksklaar
product.
́́ Snelle en economische montage.
́́ Bestendig aan
weersomstandigheden en
veroudering.
́́ Bevestiging bestand tegen
schokken, trillingen en
windbelasting.
́́ Gelijkmatige verdeling van
belastingen over de ganse
oppervlakte van de gevelpanelen.
́́ Creatieve vrijheid bij het ontwerp
van de gevels.
́́ Esthetisch aspect van de
oppervlakte en gemakkelijk
onderhoud.
́́ Siliconenvrij.

́́ woon- en handelsgebouw,
́́ nieuwe constructies en
renovatiewerken,
́́ afwerkingen.
Geschikt voor verschillende soorten
gevelpanelen. Raadpleeg de
technische dienst van Sika Belgium
nv voor meer informatie betreffende
de geschiktheid van gevelpanelen

KLEUR
Oker

John Lewis Store
Liverpool, Verenigd Koninkrijk

KOKER
300 ml

•
12/doos
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Verlijming van gevelpanelen

Verlijming van gevelpanelen

SikaTack® Panel-50

Sika® Aktivator-205

1-component, niet corrosieve, structurele siliconenlijm, speciaal
voor gevelplaatverlijmingen. Hoog temperatuursbestendig en
elastisch

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ SikaTack® Panel-50 is geschikt
voor lijmvoegen van geventileerde
façades tussen het verticale
regelwerk en het façadepaneel,
dat wordt blootgesteld aan dynamische en statische spanningen.
́́ Geschikte ondergronden zijn
aluminium (incl. geanodiseerde
componenten), hout fibercement,
keramische materialen, glas en
kunststoffen.
́́ Raadpleeg het advies van
de fabrikant, voordat het op
kunststoffen wordt gebruikt,
gevoelig voor spanningscorrosie.
́́ Dit product is alleen geschikt
voor gebruik door ervaren
professionals. Testen met de
gangbare ondergronden en onder
de plaatselijke omstandigheden
dienen te worden uitgevoerd.

́́ 1-component, gebruiksklaar
́́ Elastisch, vangt thermische
belastingen op
́́ Bestand tegen hoog dynamische
spanningen
́́ Goedgekeurd voor het doorgeven
van permanente eigen gewicht
belasting
́́ Bevestigingssysteem, welke
trillingen en bewegingen
absorbeert
́́ Voorziet in creatieve
mogelijkheden voor façades en
geveldesign
́́ Uniforme spanning verdeling
over de hele façade paneel (geen
spanningspunten)
́́ Hecht goed op een groot aantal
verschillende soorten ondergronden

KLEUR
Grijs

ZAK

600 ml

•
20/doos

Ontvetter en activator en adhesiebevorderaar voor (gecoate)
metalen en gladde oppervlakken
BESCHRIJVING

TOEPASSINGEN

́́ Sika® Aktivator-205 is een
alcohol-houdende oplossing
met een hechtverbeterende
substantie waarmee de
hechtvlakken vóór het lijmen
en afdichten met Sikaflex®producten kunnen worden gereinigd en geactiveerd.
́́ Sika® Aktivator-205 wordt
geproduceerd volgens het
kwaliteits-borgingssysteem ISO
9001 en milieuzorgsysteem ISO
14001 en wordt ook duurzaam
geproduceerd in het kader van
‘responsible care’.

́́ Sika® Aktivator-205 wordt
gebruikt voor de reiniging
en hecht-verbetering van
de volgende niet poreuze
ondergronden: metalen,
kunststoffen, geglazuurd
keramiek, gelakte oppervlakken.
́́ Dit product is alleen geschikt voor
ervaren professionals. Testen
dienen uitgevoerd te worden voor
goede hechting en compatibiliteit
van de actuele ondergronden,
met name bij temperatuur
grenswaarde condities.

KLEUR

BUS

BUS

•

•

6/doos

4/doos

250 ml

Transparant

1l

SikaTack®-Panel Primer
Primer voor SikaTack-Panel
TOEPASSINGEN
́́ Sika®Tack-Panel Primer wordt
toegepast op de geschaafde
houten regels en op de lijmzijde
van de kunststofplaten.
́́ Raadpleeg de
verwerkingsvoorschriften van het
Sika®Tack-Panel lijmsysteem.
́́ Speciale primer voor SikaBond®lijmen op poreuze en niet-poreuze
ondergronden.

KLEUR
Zwart

BENODIGDHEDEN
SIKA®TACK-PANEL
LIJMSYSTEEM:
́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́

Scotch-Brite (very fine)
Sika Cleaner-205
SikaTack-Panel Primer
Tape (3 x12 mm)
SikaTack-Panel lijm
Sika Remover-208
Bij aluminium draagconstructies :
Sika Primer-3N

BUS
1l

•
4/doos
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Verlijming van gevelpanelen

Verlijming van gevelpanelen

Sika® Primer-210

Sika® Tape (SW 398)

Primer voor SikaTack-Panel

Dubbelzijdige kleefband

BESCHRIJVING

TOEPASSINGEN

́́ Sika® Primer-210 is een
laagviskeuze vloeibare primer
om de hechting van Sikaflex®
producten op verschillende
ondergronden te verbeteren.
́́ Sika® Primer-210 wordt geproduceerd volgens ISO 9001/ 14001
kwaliteitswaarborgingssysteem
en in het kader van ‘responsible
care’.

́́ Sika® Primer-210 verbetert de
hechting van Sikaflex® lijmen
op veel soorten metalen, zoals
aluminium en gegalvaniseerd
staal, kunststoffen en met
verfprimer behandelde
ondergronden.
́́ Deze primer is ook geschikt om
de hechting van Sikasil® lijmen en
kitten en poreuze ondergronden
te verbeteren
́́ Dit product is alleen geschikt
voor gebruik door ervaren
professionals. Voer vooraf altijd
testen uit met de gangbare
ondergronden en onder de
plaatselijke omstandigheden
voor het vaststellen van de
compatibiliteit van de lijm en het
materiaal.

KLEUR
Transparant
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BUS

250 ml

BUS

> Rol: 12 mm x 3 mm x 33 m

1l

•

•

6/doos

4/doos

Soepele verlijming
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Verlijming van gevelpanelen

Toepassingen SikaTack®-Panel

Toepassingen SikaTack®-Panel

Contacteer steeds de technische dienst van Sika Belgium nv i.v.m. voorbehandeling en goedkeuring van het type paneel.

1. VOORBEREIDING VAN DE TE VERLIJMEN
OPPERVLAKKEN
Voor regelwerk in aluminium en gegalvaniseerd staal:
́́ Opruwen met schuurpapier
́́ Oppervlak reinigen met een in Sika® Aktivator-205 (Sika®
Cleaner-205) gedrenkte doek
́́ Droogtijd: 10 min.
́́ De bus SikaTack ®-Panel Primer krachtig schudden voor gebruik
́́ Een dunne en gelijkmatige laag SikaTack ®-Panel Primer met
een borstel of een viltdoek aanbrengen
́́ Droogtijd: minimum 30 minuten, maximum 8 uur

3. VERLIJMING
́́ T
 ape SW 398 montageband aanbrengen over
de volledige lengte van de verticale profielen en
evenwijdig met de randen, de beschermfilm nog niet
verwijderen
́́ De SikaTack®-Panel-lijm aanbrengen in de vorm van
een driehoekige rups met behulp van de bijgeleverde
driehoekige spuitmond (breedte 8 mm, hoogte 10 mm)
en op minstens 5 mm afstand van de montageband
en de zijrand van het profiel. Aanbrengen met een
manueel Sika-pistool of een Sika-pistool op perslucht.

Voor regelwerk in geschaafd vurenhout:

́́ Ontstoffen
́́ De bus SikaTack®-Panel Primer krachtig schudden voor
gebruik
́́ Een dunne en gelijkmatige laag SikaTack®-Panel Primer
met een borstel of een viltdoek aanbrengen
́́ Droogtijd: minimum 30 minuten, maximum 8 uur.

2. VOORBEREIDING VAN DE PANELEN
́́ O
 ppervlak reinigen met een in Sika® Aktivator-205
(Sika® Cleaner-205) gedrenkte doek
́́ Droogtijd: 10 min.
́́ De bus SikaTack®-Panel Primer of Sika® Primer-210
krachtig schudden voor gebruik
́́ Een dunne en gelijkmatige laag SikaTack®-Panel Primer
of Sika Primer®-210 met een borstel of een viltdoek
aanbrengen
́́ Droogtijd: minimum 30 minuten, maximum 8 uur

4. BEVESTIGING VAN DE PANELEN
́́ D
 e beschermfilm van de montageband Tape SW 398
verwijderen. Het te verlijmen gevelpaneel op de gewenste
plaats op de lijmrupsen aanbrengen zonder dat het de
montageband raakt. Positioneer het paneel exact en druk het
aan tot het de montageband raakt
́́ De panelen moeten binnen 10 minuten na het aanbrengen van
de lijm op de profielen worden gemonteerd

Contacteer steeds de technische dienst van Sika Belgium nv i.v.m. voorbehandeling en goedkeuring van het type paneel.
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Toebehoren

Toebehoren

Pistolen

Spuitmonden
SK+

Spuitmond “v”

Krachtig skeletpistool voor kokers 300 ml met
anti-drupfunctie.

Voorgesneden spuitmond voor zakken 600 ml.

PM300
Manueel pistool voor zakken 300 ml.

PM400
Manueel pistool voor zakken 400 ml.

PM600
Manueel pistool voor zakken 600 ml.

Gesloten spuitmond
Koker 300 ml.

Autoperforerende spuitmond
Zak 600 ml.

Adaptator voor zakken

Sika Boom® Dispenser Gun
Handig pistool voor het verspuiten van PU-schuim.

Sika Boom® Light Gun
Economisch pistool voor het verspuiten van PU-schuim.
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Toebehoren

Toebehoren

Sika® Afgladmiddel N

Sikaflex® Boy

Gladstrijkmiddelvoor gevelvoegen, afdichtingsvoegen en andere
toepassingen met Sikaflex producten

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sika® Afgladmiddel N is een
hulpmiddel voor het afgladden
van alle verse oppervlakken van
Sika® voegkitten.

́́
́́
́́
́́

KLEUR
Transparant
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Driedelige set voor het vervaardigen van mooie, strakke voegen

Neutraal.
Huidvriendelijk.
Verenigbaar met verven.
Geen aantasting van de vers
aangebrachte voegkit.

BUS

BUS

•

•

12/doos

per stuk

1l

10 l

> Afgladprofielen voor strakke en nauwkeurige kitvoegen
(5mm, 8mm hoekig en rond)

Soepele verlijming
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Verankeringen,
vastzettingen,
starre verlijmingen

Chemische verankeringen
Sika AnchorFix®-190
Toebehoren Sika AnchorFix®-190
Sika AnchorFix®-1 N91

Structurele verlijming
Sikadur®-3092
Sikadur®-31 CF
93
Sikadur®-3394
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Chemische verankeringen

Chemische verankeringen

Sika AnchorFix®-1

Sika AnchorFix®-1 N

Kunsthars voor snelle vastzettingen en verankeringen

Snel uithardende verankeringslijm

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Sneluithardende verankeringslijm
voor alle soorten:

́́ Sneluithardend.
́́ Standaard kitpistool kan gebruikt
worden.
́́ Kan worden gebruikt bij lage
temperaturen.
́́ Hoge belastingcapaciteit.
́́ ETA goedkeuring beschikbaar
́́ Zakt niet uit, ook niet boven het
hoofd.
́́ Styreenvrij.
́́ Reukarm.
́́ Weinig afval.

Als sneluithardende verankeringslijm
voor alle soorten:

́́ Snel uithardend
́́ Standaard kitpistolen kunnen
gebruikt worden
́́ kan worden gebruikt bij lage
temperaturen
́́ ETA volgens ETAG 029
beschikbaar voor verankering in
baksteen
́́ Zakt niet uit, ook niet in
plafondsituaties
́́ Styreenvrij
́́ Geurarm
́́ Weinig afval

́́ Wapeningsstaal.
́́ Draadstangen.
́́ Bouten en speciale
bevestigingssystemen.
́́ Beton.
́́ Hol en vol metselwerk.
́́ Harde natuursteen.
́́ Massieve rots.

KLEUR
Lichtgrijs

́́ Wapeningsstaal
́́ Draadstangen
́́ Bouten en speciale
bevestigingssystemen
In de volgende ondergronden:
́́ Hol en massief metselwerk
́́ Harde natuursteen*
́́ Massieve rots*

KOKER

KLEUR

300 ml

Lichtgrijs

•
12/doos

KOKER
165 ml

•
12/doos

Toebehoren

Bijkomende
statische menger

Geperforeerde
pluggen

Reinigingsborstel
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Handpomp

Verlenghuls
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Structurele verlijming

Sikadur®-30

Sikadur®-31 CF

Epoxylijm voor structurele verlijmingen

Epoxylijm

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sika® CarboDur® lamellen op
gewapend beton, metselwerk, of
houtconstructies (voor details zie
technisch informatieblad van het
Sika® CarboDur® systeem).
́́ Staalplaten op beton (voor details
zie de relevante Sika® technische
informatie).

́́ Makkelijk te mengen en te
verwerken.
́́ Geen primer nodig.
́́ Kruipbestendig bij langdurige
belastingen.
́́ Zeer goede hechting op
gewapend beton, metselwerk,
natuursteen, staal, gietijzer,
aluminium, houtconstructies en
SikaCarboDur lamellen.
́́ Uitharding wordt niet beïnvloed
door hoge luchtvochtigheid.
́́ Hoge mechanische sterkten.
́́ Thixotroop, zakt niet uit bij
verticale - of boven het hoofd
applicaties.
́́ Krimpvrije uitharding.
́́ De componenten zijn verschillend
van kleur ter controle.
́́ Hoge initiële en ultieme
mechanische bestendigheid.
́́ Slijtvast en schokbestendig.
́́ Vloeistof- en waterdampdicht.

Als structurele lijm en mortel voor
volgende ondergronden:
́́ Betonelementen
́́ Harde natuursteen
́́ Keramiek, vezelcement
́́ Mortel, baksteen, metselwerk
́́ Ijzer, staal, aluminium
́́ Hout
́́ Polyester, epoxy
́́ Glas

́́ Makkelijk aan te brengen en te
mengen.
́́ Geschikt voor zowel droge als
vochtige betonnen ondergrond.
́́ Zeer goede hechting op de
meeste bouwmaterialen.
́́ Erg sterkte lijm.
́́ Thixotroop: vloeit niet en is
geschikt voor verticale toepassing
en in plafond.
́́ Krimpvrije uitharding.
́́ Componenenten uit verschillende
kleuren (om mengsel te
controleren).
́́ Vereist geen primer.
́́ Hoge mechanische aanvangs- en
eindsterktes.
́́ Goede afschuringssterkte.
́́ Vloeistof- en waterdampdicht.
́́ Goede chemische bestendigheid.

Als herstelmortel en lijm voor:
́́ Hoeken en randen
́́ Opvullen van gaten en
grindnesten
́́ Verticaal en boven het hoofd
toepasbaar
Opvullen van scheuren en voegen:
́́ Opvullen van voegen en scheuren
/ hoekherstellingen

KLEUR
Betongrijs

KLEUR
Lichtgrijs
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EMMER
6 kg

EMMER EMMER EMMER
10 kg

30 kg

40 kg

•

•

•

•

per stuk

per stuk

per stuk

per stuk

KIT

1,2 kg

•
6/doos

Verankeringen, vastzettingen, starre verlijmingen
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Structurele verlijming

Case study
Structurele verlijming
Sikadur® structurele
waterdichting

Sikadur®-33
2-componentenlijm epoxylijm in koker

New Forth Crossing
Edinburgh, Verenigd Koninkrijk

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Als structurele lijm voor
́́ Betonelementen.
́́ Hard natuursteen.
́́ Keramiek, cementvezel.
́́ Mortel, baksteen, blokken,
metselwerk, bepleistering, enz.
́́ Staal, ijzer, aluminium.
́́ Hout.
́́ Polyester, epoxy.

́́ Kan worden toegepast op vochtig
beton.
́́ Uitstekende hechting op de
ondergrond.
́́ Zakt niet uit, ook niet boven het
hoofd.
́́ Hoge belastingscapaciteit.
́́ Krimpvrije uitharding.
́́ Stryreenvrij.

Betonherstelling
Binnen-, verticale- en boven het
hoofd herstelling van
́́ Binnen- en buitenhoeken.
́́ Opvullen van gaten en holle
ruimtes.
́́ Voegen.
Voegen en scheuroverbrugging
́́ Scheuroverbrugging en voegen
(dode scheuren).
Metalen structuur en gebint
́́ Bevestiging van trapleuningen,
rails, borstweringen en steunen.
́́ Bevestiging van deur- en
raamomlijsting.
Voor gebruik met:
́́ Beton.
́́ Hard natuursteen.
́́ Harde rots.
́́ Hol- en vol metstelwerk.
́́ Staal.
́́ Hout.
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KLEUR
Grijs

KOKER
250 ml

•
12/doos

Verankeringen, vastzettingen, starre verlijmingen
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Parketverlijming

Parketverlijming
SikaBond®-15198
SikaBond®-52 Parquet100
SikaBond®-54 Parquet101
SikaBond® Dispenser + Toebehoren102
Sika® Primer MR Fast103

Geluidsdemping onder parket
SikaLayer®104
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Parketverlijming

UW VERTROUWDE
PARKETLIJM
IN EEN NIEUW
KLEEDJE

SikaBond®-151
Elastische lijm voor houten vloeren, op polymeerbasis

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

SikaBond®-151 is ontwikkeld voor
volvlakverlijming van houten vloeren,
zoals:
́́ Meerlaags parket
́́ Mozaïkparket
́́ Lamparket
́́ Massieve planken

́́
́́
́́
́́

Eenvoudig aan te brengen
Eenvoudig te reinigen
Zeer lage VOS emissies
Elastische lijm overeenkomstig
ISO 17178
́́ Geschikt voor gebruik met
vloerverwarming

SikaBond®-151 is ontwikkeld voor
gebruik op ondervloeren, zoals:
́́ Betonnen dekvloeren
́́ Parket filters
́́ Cementgebonden dekvloeren
́́ Multiplex
́́ Magnesiet dekvloeren
́́ Staanplaatsen
́́ Calciumsulfaat
́́ OSB

KLEUR
Parketbruin

NIEUW: NOG BETERE PARKETLIJM
IN EEN NIEUWE VERPAKKING!
ZAK

EMMER

•

•

4/doos

per stuk

4 kg

17 kg

SikaBond®-151
• Nog beter verwerkbaar
• Nog sterker
• Uitstekende verniscompatibiliteit
• Voldoet aan de strengste eisen
inzake gezondheid en milieu
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Parketverlijming

SikaBond®-52 Parquet

SikaBond®-54 Parquet

Oplosmiddelvrije elastische polyurethaan parketlijm

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Volvlakverlijming
́́ Volvlakverlijming bij middel van
SikaBond® Dispenser
-1800 power
-3600
-5400
́́ Sika® AcouBond® Systeem
(SikaLayer®)
́́ Rupsverlijming

́́ Kant en klaar, 1-component product.
́́ Snelle uithardingseigenschappen.
́́ Vloer kan geschuurd worden na 12 uur
(volvlakverlijming, +23°C / 50% R.V.,
tot 1 mm lijmdikte).
́́ Uitstekend verwerkbaarheid,
makkelijk te verspuiten.
́́ Elastische, geluidsdempende lijm die
ook geluiden van voetstappen dempt
(geluidsisolatie tot 14 dB, volgens DIN
52 210).
́́ Geschikt voor de meest gebruikelijke
houtsoorten.
́́ In het bijzonder geschikt voor
problematische houtsoorten zoals
beuk, esdoorn en bamboe.
́́ Geschikt voor de verlijming van
parketvloeren op oude keramische
tegels.
́́ Vermindert de trekspanningen op
de ondergrond die ontstaan door de
werking van het hout door het trekken
van de lijm aan de ondergrond.
́́ Geschikt voor vloerverwarming
(volvlaks).
́́ Herneemt de oneffenheden van
sommige ondergronden.
́́ Lijm kan geschuurd worden.

SikaBond®-54 Parquet is geschikt
voor volvlakverlijming van

́́ Kant en klare, 1-component
product.
́́ Snelle uithardingseigenschappen.
́́ Uitstekend verwerkbaarheid.
́́ Vloer kan geschuurd worden na 12
uur (+23°C / 50% r.v., vertanding
B3 / B11).
́́ Elastische, geluidsdempende lijm
die ook geluiden van voetstappen
dempt (geluidsisolatie tot 14 dB,
volgens DIN 52 210).
́́ Geschikt voor de meest
gebruikelijke houtsoorten.
́́ In het bijzonder geschikt voor
problematische houtsoorten zoals
beuk, esdoorn en bamboe.
́́ Geschikt voor de verlijming
van parketvloeren op oude
keramische tegels.
́́ Vermindert de trekspanningen
op de ondergrond die ontstaan
door de werking van het hout door
het trekken van de lijm aan de
ondergrond.
́́ Geschikt voor vloerverwarming.

KLEUR
Parketbruin

100 Parketverlijming

Geurloze spatelbare elastische polyurethaan parketlijm,
oplosmiddelvrij en hoge viscositeit

ZAK

600 ml

ZAK

1800 ml

EMMER
13 kg

•

•

•

20/doos

6/doos

per stuk

́́ Massief en geprefabriceerde
parketsystemen (latten, planken,
panelen, platen), industrieel
parket, houten bestrating
(residentieel) alsook van
spaanplaten & OSB.

KLEUR
Parketbruin

ZAK

ZAK

EMMER

•

•

•

12/doos

3/doos

per stuk

700 ml

6 kg

13 kg

Parketverlijming
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Parketlijmen

SikaBond® Dispenser

Sika® Primer MR Fast

Dispenser voor SikaBond-52 parket 1800 ml worsten, elektrisch
(batterij) of pneumatisch

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Met SikaBond® Dispenser-5400
kunnen talrijke parkettypes verlijmd
worden, zoals

́́ Zeer gemakkelijk te hanteren
́́ Gelijkmatige verdeling van de lijm
́́ Een draagbare werfcompressor
voldoet
́́ Minimale bevuiling van kledij,
handen, werfplaats en houten
oppervlakken
́́ Gedefinieerd en precies
lijmverbruik

́́ massief en geprefabriceerd
parket (latten, planken, panelen),
mozaïekparket,
́́ industrieel parket, lamelparket,
́́ alsook staanplaten & OSB.

Type 5400 | luchtdruk

voor 3 zakken x 1800 ml

Type 3600 | luchtdruk

voor 2 zakken x 1800 ml

Type 1800 | elektrisch

voor 1 zak x 1800 ml

Watergedragen epoxyprimer en restvochtscherm voor verlijming
van parket met SikaBond-lijmen op moeilijke ondergronden

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Sika® Primer MR Fast wordt gebruikt
in combinatie met SikaBond®-lijm
voor houten vloeren voor:
́́ Restvochtscherm:
́́ Vocht voor cementhoudende
dekvloeren met vochtgehalte tot
4% CM.
́́ Consolidatie van de ondergrond:
́́ Op beton, cement en anhydride
dekvloeren en herstelde
ondergronden.
́́ Bevordering van de hechting:
́́ Voor bestrooide mastiekasfalt en
op oude lijmresten.

́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́

KLEUR
Wit

Solventvrij.
Geurloos.
Primer op waterbasis.
Snelle oppervlaktedroogtijd.
Gemakkelijk aan te brengen,
weinig viskeus.
Laat zeer snelle plaatsing toe.
Verminderd lijmverbruik.
Geschikt voor het opwerken van
bestaande ondergronden.
Geschikt voor gebruik met
vloerverwarming.
Compatibel met SikaBond®systemen voor houten vloeren.
Transparante uitharding

KIT

4,2 kg

•
per stuk
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Geluidsdemping onder parket
SikaLayer®

Calculator

Berekend 100cc/m bij 1 x 1 cm voeg
AANTAL METER PER 290 ML KOKER
BREEDTE (MM)

VOORDELEN

́́ Het Sika® AcouBond® Systeem
wordt gebruikt om massief
houten planken, samengesteld
parket, triplex-, vezel-, en
spaanplankvloeren (met
tand en groef) te verlijmen in
nieuwbouw en in het bijzonder
bij renovatie van residentiële-,
kantoor- en industriële gebouwen
als commerciële gebouwen en
showrooms.

́́ Demping contactgeluid tot 18 dB
(DIN 52210).
́́ Demping loopgeluid.
́́ Directe verlijming tussen houten
vloer en ondergrond
́́ Beloopbaar tijdens plaatsing.
́́ Geen slijtage van de mat.
́́ Snelle en eenvoudige plaatsing.
́́ Laag lijmverbruik.
́́ Geschikt voor de meest
voorkomende types van houten
vloeren.
́́ Geschikt voor verlijming van
houten vloeren rechtstreeks op
oude tegels.
́́ Vermindert de spanningen op de
ondergrond.
́́ Compenseert kleine
oneffenheden in de ondergrond.
́́ Lijm kan geschuurd worden.

Type -03: 3 mm dikte

rol (1,5 x 16,7 m)

Type -05: 5 mm dikte

rol (1,5 x 13,3 m)l
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BREEDTE (MM)
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6

8
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3

44.4

22.2

16.7

13.3

11.1

8.9

7.4

6.7

5.3

4.4
2.2

6

22.2

11.1

8.3

6.7

5.6

4.4

3.7

3.3

2.7

8

16.7

8.3

6.3

5

4.2

3.3

2.8

2.5

2

1.7

10

13.3

6.7

5

4

3.3

2.7

2.2

2

1.6

1.3

12

11.1

5.6

4.2

3.3

2.8

2.2

1.9

1.7

1.3

1.1

15

8.9

4.4

3.3
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2.2

1.8

1.5

1.3

1.1
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18

7.4

3.7

2.8

2.2

1.9

1.5

1.2

1.1

0.9

20

6.7

3.3

2.5

2

1.7

1.3

1.1

1.0

0.8

0.7

25

5.3

2.7

2

1.6

1.3

1.1

0.9

0.8

0.6

0.5
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20

25

30

DIEPTE (MM)

AANTAL METER PER 600 ML ZAK

104 Parketverlijming

30

15

AANTAL METER PER 400 ML ZAK

DIEPTE (MM)

TOEPASSINGEN

DIEPTE (MM)

Voorgeperforeerde akoestische onderlaag voor het verlijmen van
parket

3

6

3

66.7

6

33.3

BREEDTE (MM)

8

10

12

15

33.3

25

20

16.7

13.3

11.1

10

8

6.7

16.7

12.5

10

8.3

6.7

5.6

5

4

3.3
2.5

8

25

12.5

9.4

7.5

6.3

5

4.2

3.8

3

10

20

10

7.5

6

5

4

3.3

3

2.4

2

12

16.7

8.3

6.3

5

4.2

3.3

2.8

2.5

2

1.7

15

13.3

6.7

5

4

3.3

2.7

2.2

2

1.6

1.3

18

11.1

5.6

4.2

3.3

2.8

2.2

1.9

1.7

1.3

1.1

20

10

5

3.8

3

2.5

2

1.7

1.5

1.2

1

25

8

4

3

2.4

2

1.6

1.3

1.2

1

0.8
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Kleurenkaart

Kleurenkaart

Sikasil®-C

Sikaflex® & SikaHyflex®
KOKER
300 ML

ZAK
400 ML

TRANSPARANT

•

•

TRANSPARANT GRIJS

•

•

WIT

ASH

•

•

Sikaflex®
-1A plus

Sikaflex®-11FC
KOKER
300 ML

ZAK
300 ML

•

•

WIT

NCS S 0500-N

ZAK
600 ML

ZAK
600 ML

MANHATTAN

•
•

JASMINE

LICHTGRIJS

•

KIEZELGRIJS

•

BETON LICHTGRIJS

•

NCS S 0502-Y

•

BETONGRIJS

NCS S 3500-N

•
•

•

•

•

•

DONKERGRIJS
BASALTGRIJS

•

MIDDELGRIJS

•

NCS S 5502-Y

BRUIN

NCS S 6020-Y60-R

•

•

•

NCS S 8005-Y80-R

BETONGRIJS

•

•

NCS S 1010-Y20-R

BEIGE

•

•
•

•

•

NATUURSTEENBEIGE

•

NCS S 3005-Y20-R

•

DONKERBEIGE

•

NCS S 2005-Y50-R

BRUIN

ANTRACIET

ZWART
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•

GRIJS ANTRACIET

•

•

•

Alhoewel het drukken zo nauwgezet mogelijk gebeurd is, kunnen kleuren licht afwijken van de originele kleur.

ZWART
NCS S 9000-N

STEENGRIJS RAL 7030

•

•

•

NCS S 8000-N

•

•
•

DONKERBRUIN

MIDDELGRIJS

•
•

RUSTIEK ROOD

•

•

•

NCS S 5000-N

NCS S 7010-R50-B

•

ZAK
600 ML

•

NCS S 5030-Y80-R

CARAMEL

KOKER
300 ML

LICHTGRIJS

•

ZILVERGRIJS

SikaHyflex®
-250 Facade

NCS S 2502-B

•

PERGAMON

ZAK
600 ML

ZUIVER WIT RAL 9010

NCS S 1500-N

BEIGE

-402
Connection

•

NCS S 3005 G80-Y

•

SikaHyflex®

•

•

•

•

•

•

Alhoewel het drukken zo nauwgezet mogelijk gebeurd is, kunnen kleuren licht afwijken van de originele kleur.
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SIKAFLEX DE JUISTE REFLEX
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DE BESTE LIJMKIT OP DE MARKT!
MEEST FLEXIBELE
ZEER KRACHTIG
SNEL UITHARDEND

Lijm
e

ONE

en und Dic
Kleb
hte

•
•
•
•

colle
ticas

dichten
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M

www.sikaflexreflex.be is gewijd aan Sika's professionele gamma van montagelijmen.
Of u nu hout, natuursteen, keramiek en tegels, metalen, glas, spiegels, PVC wilt verlijmen,
op deze site vind u het nieuwe assortiment van Sika montage- en constructielijmen dat een
wereld van mogelijkheden voorziet.
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Brandwerende producten van Sika
Sikasil®-670 Fire

Sikacryl®-620 Fire

Sika Boom®-400 Fire

1-component elastische
brandwerende siliconenafdichting
voor voegen

1-component opschuimende
brandwerende acryl afdichting

1-component brandwerend gecombineerd
polyurethaanschuim met hoog rendement
dat kan worden aangebracht door middel van
een aanbrengpistool of een bijgevoegd

mondstuk

TOT 4 UUR
BRANDWEREND

VOORDELEN VAN ONZE OPLOSSINGEN
Sika levert uitgebreide oplossingen voor het brandwerend maken van constructies zoals tunnels,
zakelijke gebouwen, woongebouwen en staalconstructies. Brandwerende mortels, opschuimende
coatings en speciaal ontworpen afdichtingen en rugvullingen maken het mogelijk om veiligere
gebouwen en infrastructuur te bouwen.
Onze brandwerende afdichtingen, schuimen en speciale rugvullingen voldoen aan de meest recente toepasselijke normen en kunnen worden gebruikt voor aanbrenging op diverse ondergronden
binnen en buiten.
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TOT 5 UUR
BRANDWEREND

TOT 5 UUR
BRANDWEREND

Gebruik
Brandwerende afdichting van
dilatatie- en verbindingsvoegen
in muren en vloeren binnen en
buiten.

Gebruik
Brandwerende afdichting van
verbindingsvoegen binnen
en vulling van openingen en
doorvoeren rondom kabels en
leidingen.

Gebruik
Brandwerende afdichting van
lineaire muurvoegen en voor de
installatie van branddeuren of
-ramen.

Belangrijkste voordelen
Kan bewegingen tot 25 %
compenseren
(ISO 11600 25 LM)

Belangrijkste voordelen
Opschuimende eigenschap
(zelfuitzettend bij brand) die
de dichtheid van doorvoeren
garandeert bij brand
Eenvoudig aan te brengen en
overschilderbaar

Belangrijkste voordelen
Geschikt voor aanbrenging bij
lagere
temperaturen (+5 °C)
Zeer goede thermische isolatie
Effectieve geluiddemping
Hfk-vrij

Beschikbare certificaten
EN 1366-4
ETAG 026
EN 13501-1
EN 13501-2
BS 476-20
UL 2079

Beschikbare certificaten
EN 1366-3
EN 1366-4
ETAG 026
EN 13501-1
UL 2079
EN 13501-2
BS 476-20

Beschikbare certificaten
EN 1366-4
EN 13501-2
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Brandwerende producten van Sika

Brandwerende producten van Sika

BRANDWERENDHEID VAN Sikasil®-670 Fire EN Sikacryl®-620 Fire GETEST VOLGENS EN 1366-4 EN GECLASSIFICEERD VOLGENS EN 13501-2

Sikasil®-670 Fire

Ondergronden

Soort element

Minimumdikte
element

Voegbreedte

Verhouding
breedte/diepte

Brandwerendheidsklasse
volgens EN 13501-2

Soort afdichting

Beton/beton

Muur

150 mm

12 – 50 mm

2:1

E 240 of EI 180

Dubbele afdichting

Beton / zacht hout

Muur

150 mm

12 mm

2:1

E 180 of EI 120

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

12 – 29 mm

2:1

EI 120

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

30 – 50 mm

2:1

EI 240

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

12 – 29 mm

2:1

E 240 of EI 60

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

30 – 49 mm

2:1

E 240 of EI 90

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

50 mm

2:1

E 240 of EI 120

Dubbele afdichting

Vloer

150 mm

12 – 30 mm

2:1

E 240 of EI 120

Enkele afdichting

Vloer

150 mm

31 – 50 mm

2:1

E 240 of EI 60

Enkele afdichting

Vloer

150 mm

12 – 30 mm

2:1

E 240 of EI 30

Enkele afdichting

Vloer

150 mm

31 – 50 mm

2:1

E 180 of EI 30

Enkele afdichting

Ondergronden

Soort element

Minimumdikte
element

Voegbreedte

Verhouding
breedte/diepte

Brandwerendheidsklasse
volgens EN 13501-2

Soort afdichting

Beton/beton

Muur

150 mm

12 – 50 mm

2:1

EI 240

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

12 mm

2:1

E 120 of EI 60

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

13 – 49 mm

2:1

EI 120

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

50 mm

2:1

EI 180

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

12 – 49 mm

2:1

EI 180

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

50 mm

2:1

EI 180

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

12 – 49 mm

2:1

E 240 of EI 90

Dubbele afdichting

Muur

150 mm

50 mm

2:1

E 240 of EI 120

Dubbele afdichting

Vloer

150 mm

12 mm

2:1

E 240 of EI 180

Enkele afdichting

Beton / hard hout

Beton/staal

Beton/beton

Beton/staal

Sikacryl®-620 Fire

Beton / zacht hout

Beton / hard hout

Beton/staal

Beton/beton

Beton/staal

Vloer

150 mm

13 – 49 mm

2:1

E 240 of EI 120

Enkele afdichting

Vloer

150 mm

50 mm

2:1

E 240 of EI 180

Enkele afdichting

Vloer

150 mm

12 mm

2:1

E 240 of EI 60

Enkele afdichting

Vloer

150 mm

13 – 50 mm

2:1

E 240 of EI 30

Enkele afdichting

Beton: beton en cellenbeton met een dichtheid ≥ 760 kg/m³
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Brandwerende producten van Sika

Brandwerende producten van Sika

BRANDWERENDHEID VAN SikaBoom®-400 Fire, GETEST VOLGENS EN 1366-4 EN GECLASSIFICEERD VOLGENS EN 13501-2

Beton/beton

Beton/beton

Sika Boom®-400 Fire
Aanbrenging met mondstuk

Ondergronden

Beton/beton

Beton/beton

Soort element

Minimumdikte
element

Voegbreedte

Voegdiepte

Brandwerendheidsklasse
volgens EN 13501-2

Soort afdichting

Muur

200 mm

≤ 10 mm

200

EI 240

Enkele afdichting

Muur

200 mm

≤ 30 mm

180

EI 120

Enkele afdichting

Muur

200 mm

≤ 45 mm

180

EI 60

Enkele afdichting

Muur

200 mm

≤ 20 mm

120

EI 240

Enkele afdichting

Muur

200 mm

≤ 35 mm

120

EI 90

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 10 mm

200

EI 240

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 30 mm

180

EI 120

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 45 mm

180

EI 60

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 20 mm

120

EI 180

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 35 mm

120

EI 60

Enkele afdichting

Soort element

Minimumdikte
element

Voegbreedte

Voegdiepte

Brandwerendheidsklasse
volgens EN 13501-2

Soort afdichting

Muur

200 mm

≤ 10 mm

200

EI 240

Enkele afdichting

Muur

200 mm

≤ 30 mm

160

E 120

Enkele afdichting

Muur

200 mm

≤ 45 mm

160

EI 90

Enkele afdichting

Muur

200 mm

≤ 20 mm

100

EI 180

Enkele afdichting

Muur

200 mm

≤ 35 mm

100

EI 60

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 10 mm

200

EI 240

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 30 mm

160

EI 90

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 45 mm

160

EI 60

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 20 mm

100

EI 180

Enkele afdichting

Vloer

200 mm

≤ 35 mm

100

EI 60

Enkele afdichting

diepte

diepte

Ondergronden

diepte

diepte

Sika Boom®-400 Fire
Aanbrenging met pistool

Beton: beton en cellenbeton met een dichtheid ≥ 760 kg/m³
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Procedure voor het afkitten van voegen
• voorbereiding koker

•

• voorbereiding zak

•

•

•

•

•

Procedure voor het afkitten van voegen

• voorbereiding voegen en praktische toepassing
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Voegen

Voegen

Keuzegids

Elastische voegkitten: Eigenschappen

Sikaflex -11FC+

•••

•••

••

••

••

•••

•••

••

•••

•••

•

••

•••

Sikacryl®-200

•••

Sikasil®-C

••

SikaHyflex®-250 Facade

•••

•••

SikaHyflex®-402 Connection

•••

•••

•

Sikaflex®-11FC+

Lijmkracht

Shore hardheid A

SikaBond®-T2

Elasticiteit

30

35
0,6 N/mm

55
0,9 N/mm2

Elasticiteitsmodulus

0,3 N/mm

Trekweerstand bij 100% rek

0,9 N/mm2

0,6 N/mm2

4 N/mm2

± 800%

± 700%

± 400%

3 mm / 24 uur

3,5 mm / 24 uur

3,5 mm / 24 uur

25%

25%

10%

Rek bij breuk
Uithardingssnelheid

Voor eventueel gebruik van een primer, de technische fiche raadplegen.

SikaHyflex®
-250 Facade

Tegels

•

Sanitair

•••

Binnenschrijnwerk

Daken

•••

®

Binnenmuren

Ramen

Sikaflex® AT-Connection

Vloeren

Gevels

Mechanische eigenschappen
bij 20°C

Gewaarborgde werkcoëfficiënt

2

2

Eigenschappen
́́ U
 itstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, hout, beton, zink, lood, staal, inox, baksteen,
cellenbeton, …
́́ Hoge elasticiteit
́́ Geen agressieve componenten
́́ Overschilderbaar (Sika raadplegen)
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Voegen

Voegen

Uitvoering

Uitvoering

1. DE JUISTE AFMETINGEN VAN EEN VOEG

3. UITVOERING VAN EEN VOEG

Breedte van de voeg

Diepte van de voeg

6 tot 12 mm

diepte = breedte (minimum 8 mm)

12 tot 30 mm

diepte = breedte / 3 + 6 mm

> 30 mm

Sika raadplegen

2. ONDERVOEGEN
Eigenschappen
Bakent de diepte van de voeg af (afmetingen respecteren).
Vangt de druk op bij het aandrukken en gladstrijken van de voegkit.
Laat toe het derde hechtvlak te vermijden.

Welke ondervoeg gebruiken?

Breedte van de voeg

122

Diameter van de Sika® Ondervoeg

8 tot 12 mm

15 mm

13 tot 20 mm

25 mm

21 tot 30 mm

35 mm

́́ D
 e randen van de voeg moeten proper, droog en zuiver zijn, ontdaan van ontkistingsolie en niethechtende delen. De ondergrond borstelen en ontstoffen.
́́ Plaats een Sika® Ondervoeg.
́́ De voegranden eventueel met tape beschermen om een verzorgd werk te verkrijgen.
́́ Doorboren van het membraan van de koker. De spuitmond erop vijzen en afsnijden volgens de
gewenste breedte.
́́ Voor de toepassing van een:
• Normale voeg: in één keer volspuiten.
• Brede voeg (> 30 mm): in verschillende keren volspuiten. De spuitmond moet de voegkit op de
randen drukken.
́́ Om hechting te optimaliseren de voegkit aandrukken met een houten-, metalen- of andere spatel
gedrenkt in de Sika® Afgladmiddel N.

4. VERBRUIK PER LOPENDE METER VOEG PER KOKER 300 ML
Diepte
van de voeg
(in mm)

Breedte van de voeg (in mm)
6

7

8

10

12

15

20

25

30

6

8,6

7,4

6,5

5,1

4,3

3,4

2,6

2

1,7

7

7,4

6,3

5,5

4,4

3,7

2,75

2,2

1,7

1,4

8

6,5

5,5

4,8

3,9

3,1

2,5

1,9

1,5

1,3

10

5,1

4,4

3,9

3,1

2,6

2

1,55

1,2

1

12

4,3

3,7

3,6

2,6

2,1

1,7

1,25

1

0,85

15

3,4

2,9

2,5

2

1,7

1,35

1

0,8

0,7
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1ste keuzeadvies
2de keuzeadvies

Beide voorbehandelingsstappen zijn vereist. Voer eerst de
linkervoorbehandeling uit (houd rekening met afluchttijd) en
daarna de rechtervoorbehandeling.

De oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van olie, vet,
stof, losse of slecht hechtende delen zijn. Cementsluier moet
worden verwijderd. Schuren van het oppervlak van nietporeuze ondergronden met een zeer fijne schuurpad kan de
hechtprestatie verbeteren. Wij adviseren om de compatibiliteit
met de reinigingsproducten vooraf te testen.

A
Niet aanbevolen

A

Polyurethaan
Sika®
Aktivator-205

Sika®
Primer-3 N

Behandel het oppervlak met een
zeer fijne schuurpad voordat de
voorbehandeling wordt uitgevoerd.

Silaan gemodificeerde polymeren (SMP)
Sika®
Primer-215

Sika®
Aktivator-205

Sika®
Primer-3 N

Sika®
Primer-215

Voorbehandelingstabel

Siliconen neutrale uitharding
Sika®
Aktivator-205

Sika®
Primer-3 N

Beton, cellenbeton, natuursteen, bv. zandsteen
Beton, cellenbeton permanent ondergedompeld in water

Niet aanbevolen!

Producttechnologie
Polyurethaan
•SikaHyflex®-250 Facade
•Sikaflex®-Pro-3
•Sikaflex®-11 FC
•SikaBond® T-2
Silaan gemodificeerde polymeren
(SMP)
•Sikaflex® AT Connection
•SikaHyflex-402 Connection
•SikaBond® AT Metal

Niet aanbevolen!

Pleister, cementgebonden stucwerk, ETICS
(buitengevelisolatiesysteem)
Vezelcement

Siliconen (neutrale uitharding)
•SikaHyflex®-355
•Sikasil® WS-605 S
•Sikasil® C
•Sikasil® Pool

Geglazuurde tegels, email
Niet-geglazuurde tegels (poreus)
Ongecoat glas, aan UV-blootgesteld (floatglas)

Niet aanbevolen!

Ongecoat aluminium (AlMg3, AlMgSi1)

A

Niet aanbevolen!
A

A

A

A

A

Geanodiseerd aluminium
Koper (zie uitzonderingen pagina 2)

Uitzonderingen

Titaniumzink
Thermisch verzinkt staal, gegalvaniseerd

A

A

A

A

A

A

Epoxymortel, epoxycoatings

A

A

A

A

A

A

Vezelversterkt polyester (gebaseerd op UP, EP, PU)

A

A

A

A

A

A

Roestvast staal (V2A, V4A)

Hard PVC
Hout onbehandeld, buitentoepassing (hardhout, triplex)
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Hout onbehandeld, binnentoepassing (hardhout, triplex)

Geen voorbehandeling nodig!

Geen voorbehandeling nodig!

Geen voorbehandeling nodig!

2-componenten toplaag (water- of solventgedragen, PUR of
acrylaat)

A

A

A

A

A

A

Poedercoating (PES, EP/PES)

A

A

A

A

A

A

Sikaflex® Tank N 1-C polyurethaan
• Sika® Primer-215 op beton
SikaBond® AT Metal 1-C STP
• Sika® Aktivator-205 op koper/
titaniumzink
Alle siliconen
1-C Siliconen
• Sika® Cleaner P voor
beglazingstoepasingen (vanwege
een mogelijke streepvorming van
Sika® Aktivator-205 op glas)
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Voegen
Primers voor voegkitten
Toepassing
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Verbruik

Verpakking

Sika Primer-215

Hechting PVC

0,15 tot 0,3 l/m2

Fles 250 ml
Fles 1 l

Sika® Primer-3 N

Primer voor licht vochtige
ondergrond, plaaster, dichtof poreus beton,
ondergedompeld beton

0,15 tot 0,3 l/m2

Fles 250 ml
Fles 1 l

Sika® Aktivator-205

Speciale primer voor kunststof
materialen

0,15 l/m2

Fles 250 ml

SikaTack® Panel Primer

Hechtprimer voor SikaTack ® Panel

7 m2/l

Fles 1 l

Sika® Primer-210

Hechtprimer voor SikaTack Panel

7 m /l

Fles 250 ml
Fles 1 l

®

®

2
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Toepassingen vloerkitten
Sikaflex® PRO-3

Sikaflex® PRO-3 SL

Sikaflex®-TS Plus

Sikaflex® Tank N

Sikadur® Combiflex

1C PU voegkit

1C zelfnivellerende voegkit

1C voegkit

1C voegkit

2C epoxylijm met Sikadur®
Combiflex band

Binnen

••

••

••

••

••

Buiten

••

••

••

••

••

Voetgangerzones met trolleys, vb. supermarkten, shoppingcentra

••

••

•

•

Wegenbouw, parkeerdekken

••

••

•

•

Wegenbouw, luchthavens, start- en landingsbanen

•

•

•

•

Wegenbouw, lichte industrie

•

•

•

•

Wegenbouw, zware industrie

••

••

•

•

•

•

Wegenbouw, snelwegen
Tijdelijk olie en brandstoffen bestendig

•

•

•

••

•

Hogedrukreiniging mogelijk

•

•

•

•

•

Tijdelijk solvent bestendig

•

•

•

••

•

Gebruik op balkons

••

Gebuik in industriële keukens

••

•
•
••

Gebruik in biogas centrales met silos en vloeibare meststoffen
Gebruik in voedselindustrie

••

Gebruik in cleanrooms, halfgeleiderruimtes,...

••
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••

•

•

Gebruik in afvalwaterzuiveringcentrales

••

•

Gebruik in rioleringsbuizen

••

Gebruik in drinkwateromgevingen

••

Gebruik in chemische industrie

•
•
••
••

•
•

•

•

Gebruik in opslagtanks

•

••

••

••

Gebruik in tankstations

•

••

••

••
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TOEPASSING
́́ Opvullen, isoleren en vastzetten
van holtes bij niet-drukgevoelige
toepassingen tegen geluid, koude,
tocht, ...
́́ Buisdoorvoeren
́́ Airco-leidingen
́́ Ventilatiekanalen
́́ …
EIGENSCHAPPEN
́́ Zeer hoog rendement
́́ Hoge uitzetting
́́ Geluidsreducerend
́́ Thermisch isolerend
́́ Goed controleerbaar

Sika Boom®-G
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EIGENSCHAPPEN
́́ Snel uithardend
́́ Efficiente geluidsreductie
́́ Dampdicht
́́ Geen krimp of na-expansie
́́ Weers- en ouderdomsbestendig
́́ Hoge drukvastheid voor fixaties

EIGENSCHAPPEN
́́ Hoog rendement
́́ Geluidsreducerend
́́ Thermisch isolerend
́́ Gecertifieerd volgens EN13501-1
́́ Manueel en pistoolversie in 1: met
adaptor
́́ Brandwerend tot 4 uur volgens EN1266-4

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

Alle schuimen kunnen gereinigd worden met Sika Boom® Cleaner

2 component PU-schuim, manuele versie
Spuitbus: 400 ml
Kleur: blauw
Opbrengst: 12 liter

Sika Boom®-2C

Brandwerend PU-schuim,
pistoolversie en manuele versie in 1
Spuitbus: 750 ml
Kleur: rood
Opbrengst:
33 liter (met pistool)
28 liter (met spuitmond)

Sika Boom®-400 Fire

Expansief PU-schuim, manuele versie
Spuitbus: 750 ml
Kleur: beige
Opbrengst: 40 liter

Sika Boom®

Expansief PU-schuim, pistoolversie
Spuitbus: 750 ml
Kleur: beige
Opbrengst: 45 à 50 liter

TOEPASSING
́́ Deuren
́́ Opvullen en isolatie van ramen
́́ Monteren van douches
en badkuipen

TOEPASSING
́́ Brandwerend afdichten van voegen
en openingen tussen steen, beton en
staal

Sika Boom®-G ALL-IN-ONE BOX
9x Sika Boom®-G
1x Sika Boom® Cleaner
1x Sika Boom® Dispenser Gun

BIJKOMENDE TOEPASSING
́́ Opvullen, isoleren en vastzetten van
holtes bij drukgevoelige toepassingen
́́ Uitermate geschikt voor ramen en
deuren
́́ Door zijn flexibiliteit en isolerende
eigenschappen ideaal voor
passiefwoningen
BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN
́́ Zeer hoog rendement
́́ Zeer elastisch, scheurvoorkomend
́́ Zeer goed geluids reducerend
́́ Zeer goed thermisch isolerend
́́ IFT gecertifieerd (passiefbouw)
́́ Vangt materiaalwerkingen op

Sika Boom® Control

 lastisch low expansion PU-schuim,
E
pistoolversie
Spuitbus: 750 ml
Kleur: beige
Opbrengst: 48 liter

EIGENSCHAPPEN
́́ Hoog rendement
́́ Hoge uitzetting
́́ Geluidsreducerend
́́ Thermisch isolerend
́́ Goed controleerbaar
́́ 360° positioneerbaar

TOEPASSING
́́ Opvullen, isoleren en vastzetten van
holtes bij drukgevoelige toepassingen
́́ Ramen en (binnen)deuren
́́ ...

EIGENSCHAPPEN
́́ Lage na-expansie
́́ Hoog rendement
́́ Zeer nauwkeurig doseerbaar
́́ HFC vrij
́́ Snel uithardend

Low expansion PU-schuim, pistoolversie
Spuitbus: 750 ml
Kleur: paars
Opbrengst: 43 liter

Sika Boom®-104 Low Expansion

TOEPASSING
́́ Verlijmen van isolatiepanelen,
gipsplaten, minerale wol,
plaatmaterialen in EPS, PIR, PUR,
XPS, ...

SikaBond® FoamFix ALL-IN-ONE BOX
9x SikaBond® FoamFix
1x Sika Boom® Cleaner
1x Sika Boom® Dispenser Gun

EIGENSCHAPPEN
́́ Eenvoudig, proper en snel aan te
brengen
́́ Verlijmen tot 13m² oppervlak/bus
́́ Geschikt voor binnen en buiten
́́ Hoge aanvangshechting
́́ Uitstekende hechting op de meeste
bouwmaterialen

Montage PU-lijmschuim, manuele versie
Spuitbus: 750 ml
Kleur: lichtgeel
Opbrengst: 48 liter

SikaBond® FoamFix+

Montage PU-lijmschuim, pistoolversie
Spuitbus: 750 ml
Kleur: lichtgeel
Opbrengst: 48 liter

SikaBond® FoamFix

SIKA PU-SCHUIMWIJZER
MONTAGE PU-LIJMSCHUIM
LOW EXPANSION PU-SCHUIM
EXPANSIEF PU-SCHUIM
BRANDWEREND
PU-SCHUIM
2C-PU SCHUIM
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Accessoires

Pistool applicatie
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buisdoorvoeren
kabeldoorvoeren
holle ruimtes
verbindingsvoegen

Sika Boom®






Sika Boom®- 2C


Sika Boom®-400 Fire


SikaBond® FoamFix

Sika Boom® Cleaner



SikaBond® FoamFix+

Sika Boom®-G






Sika Boom®-104 Low Expansion






Sika Boom® Control






Sika Boom®-400 Fire



















































































pu-pistool

Speciale producteigenschappen
reiniger voor niet uitgehard schuim

HFC/FCE free

brandwerend

thermisch isolerend



geluidsisolerend



hoge uitzetting



lage uitzetting

Vastzetten

elastisch/Flexibel

hoge aanvangshechting

snel uithardend

360° positioneerbaar

zware raam-deurframes

Verlijming

baden en douchebakken

gipsplaten

minerale wol

Afdichten

kurkpanelen

isolatieplaten (EPS, XPS, PIR,PUR)

ramen en deuren

Manuele applicatie

Sika Boom® Product Matrix
Accessoires







Sika Boom®-G Dispenser


Sika Boom® Light Gun
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Toepassing:

VOORDELEN:

buiten

Verwerkbaar: ca. 30 min.
Belopen:
na ca. 3 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur

Toepassing:

Verwerkbaar: ca. 20-30 min.
Beloopbaar: na ca. 1,5 uur
Overlaagbaar: na ca. 1,5 uur

Toepassing:

Verwerkbaar: ca. 30 min.
Beloopbaar: na ca. 3 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur

Toepassing:

in combinatie met Sikafloor®-01 Primer of Sikafloor®-03 primer

zak: 25 kg
laagdikte: 4-30 mm Verwerkbaar: ca. 25 min.
Beloopbaar: na ca. 3 uur
C40-F10
Overlaagbaar: na ca. 24 uur

SIKAFLOOR®-LEVEL-30

C35-F7

zak: 25 kg
laagdikte: 1-10 mm
(tot 25 mm gevuld)

SIKAFLOOR®-400 LEVEL

C50-F10

zak: 25 kg
laagdikte: 1-10 mm
(tot 25 mm gevuld)

SIKAFLOOR®-300 RAPID LEVEL

C30-F7

zak: 25 kg
laagdikte: 1-10 mm
(tot 20 mm gevuld)

SIKAFLOOR®-300 LEVEL

VOORDELEN:
́́ Geschikt voor vloerverwarming
́́ Bureaustoelbestendig
́́ Watervast en vorstbestendig
́́ Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
́́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R
́́ Druksterkte: >25 N/mm² (na 28 dagen/+23°C)
́́ Residentieel

́́ Geschikt voor vloerverwarming
́́ Bureaustoelbestendig
́́ Ook geschikt voor lijmen op waterbasis
́́ Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
́́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R
́́ Druksterkte: >25 N/mm² (na 28 dagen/+20°C)
́́ Textiel & elastische vloerbedekkingen
́́ Residentieel
TIPS:

VOORDELEN:
́́ Voor industriële toepassingen
́́ Enige egaline die ook als toplaag kan dienen
́́ Geschikt voor vloerverwarming
́́ Vorst- en dooizoutbestendig
́́ Zeer lage emissies - EC1
́́ Druksterkte: >40 N/mm² (na 28 dagen/+20°C)

́́ Zeer vlak aan te brengen
́́ Geschikt voor vloerverwarming
́́ Bureaustoelbestendig
́́ Hoge hardheid en sterkte
́́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R
́́ Druksterkte: >39 N/mm² (na 28 dagen/+23°C)
́́ Low Dust
TIPS:

VOORDELEN:
́́ Geschikt voor vloerverwarming
́́ Bureaustoelbestendig
́́ Zeer hoge druksterkte, vanaf 3 mm
vorkheftruckbestendig
́́ Zeer snelle harding, al na 1,5-2 uur bekleedbaar
́́ Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
́́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R
́́ Druksterkte: >50 N/mm² (na 28 dagen/+23°C)

VOORDELEN:
́́ Hoge hardheid en sterkte
́́ Geschikt voor vloerverwarming
́́ Bureaustoelbestendig
́́ Watervast en vorstbestendig
́́ Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
́́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R
́́ Druksterkte: >30 N/mm² (na 28 dagen/+23°C)

INDUSTRIEEL

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

*

Toepassing:

VOORDELEN:

Verwerkbaar: ca. 30 min.
Beloopbaar: na ca. 3 uur
Overlaagbaar: na ca. 6 uur

Toepassing:

zak: 25 kg
laagdikte: 3-40 mm
(tot 60 mm gevuld) Verwerkbaar: ca. 40 min.
Beloopbaar: na ca. 4 uur
C25-F6
Overlaagbaar: na ca. 4 uur

SIKAFLOOR®-200 LEVEL

C25-F6

zak: 25 kg
laagdikte: 2-10 mm

SIKAFLOOR®-100 LEVEL

RESIDENTIEEL

SIKA EGALISATIEMORTELWIJZER

TIPS:
́́ 1 zak = ca. 2,5 m2 • 5 mm
dik (1,8 kg/m2/mm)
́́ 1 zak = 5-5,25 ltr water

́́ 1 zak = ca. 3 m2 • 5 mm dik
(1,5 kg/m2/mm)
́́ 1 zak = 6,25-6,5 ltr water

TIPS:
́́ 1 zak = ca. 3 m2 • 5 mm dik
(1,5 kg/m2/mm)
́́ 1 zak = 5,75-6,00 ltr water
́́ Slijtvaste afwerking
aanbrengen

TIPS:
́́ 1 zak = ca. 3 m2 • 5 mm dik
(1,5 kg/m2/mm)
́́ 1 zak = 4,50 ltr water

TIPS:
́́ 1 zak = ca. 2,5 m2 • 5 mm
dik (1,8 kg/m2/mm)
́́ 1 zak = 4,50 ltr water
́́ Bij buitentoepassing waterdicht afwerken

́́ 1 zak = ca. 3 m2 • 5 mm dik
(1,55 kg/m2/mm)
́́ 1 zak = 6,00 ltr water
́́ Slijtvaste afwerking
aanbrengen
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KLEUREN
Wit
Zwart

KLEUREN
Wit
Zwart

KLEUREN
Lichtgrijs

KLEUREN
Zwart

SikaBond®-T2

SikaBond® AT-Metal

SikaBond® TF-Plus N

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

Zak 600 ml

Koker 290 ml

Koker 300 ml
Zak 600 ml

Koker 290 ml

EIGENSCHAPPEN
́́ Polymeer
́́ Elastisch
́́ Overschilderbaar
́́ Binnen- en buitengebruik
́́ Snelle krachtopbouw: 20 min.

EIGENSCHAPPEN
́́ Polymeer
́́ Elastisch
́́ Overschilderbaar
́́ Binnen- en buitengebruik
́́ 100% glashelder

EIGENSCHAPPEN
́́ Polyurethaan
́́ Zeer elastisch 700%
́́ Overschilderbaar
́́ Binnen- en buitengebruik
́́ Schuurbaar
́́ ALL-IN-ONE
Lijmen, voegen en afdichten

DE SNELLE

DE HELDERE

ALL-IN-ONE

EIGENSCHAPPEN
́́ Polyurethaan
́́ Elastisch
́́ Overschilderbaar
́́ Speciaal voor verlijming van EPDM en rubberen profiel SBR

EIGENSCHAPPEN
́́ Polymeer
́́ Elastisch
́́ Overschilderbaar
́́ Speciaal voor metaalverlijming en poedercoatings

EIGENSCHAPPEN
́́ Polyurethaan
́́ Elastisch / vibratie dempend
́́ Overschilderbaar
́́ Hoge aanvangshechting
́́ Extreem hoge weerstand

EIGENSCHAPPEN
́́ Polymeer
́́ Zeer elastisch 500%
́́ Overschilderbaar
DE KRACHTIGE
́́ Binnen- en buitengebruik
́́ Makkelijk verspuitbaar
́́ Extreme aanvangshechting, zelfs op matvochtige ondergronden

LIJMKITTEN

KLEUREN
Wit
Grijs
Zwart

KLEUREN
Transparant
(glashelder)

KLEUREN
Wit
Betongrijs
Bruin
Beige
Zwart

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Koker 290 ml

Sikaflex®-113 Rapid Cure

Koker 290 ml

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Koker 300 ml
Zak 300 ml
Zak 600 ml

Sikaflex®-11FC+

LIJM- EN VOEGKITTEN

Beton, natuursteen,
metselwerk, hout, pleisterwerk,
metalen en non-ferro metalen

Poreuze ondergronden

Epoxy, ABS, en PVC

Niet poreuze ondergronden

Niet poreuze ondergrond
Metalen, kunststoffen,
geglazuurd keramiek,
gelakte oppervlakken

Verpakking
bus: 250 ml of 1 l

Verpakking
bus: 250 ml of 1 l

Verpakking
bus: 250 ml of 1 l

Epoxyprimer

Sika® Primer-3 N

Acrylaatprimer

Sika® Primer-215

VOORBEHANDELING
Reiniger en hechtingsverbeteraar

Sika® Aktivator-205

SIKA KITWIJZER

SANITAIR
SCHILDERSKIT
GEVEL
NATUURSTEEN
BRANDWEREND

KLEUREN
13 kleuren

SikaHyflex®-250 Façade
i-cure

EIGENSCHAPPEN
́́ Polymeer
́́ Zeer elastisch 500%
́́ Overschilderbaar
́́ Geschikt voor dilatatie- en aansluitvoegen tot 35 mm breedte
́́ 25 LM klasse
EIGENSCHAPPEN
́́ Silicone
́́ Speciaal voor natuursteen
́́ Zeer goede verwerkbaarheid
́́ Vrij van oplosmiddelen
́́ Zeer lage emissie
EIGENSCHAPPEN
́́ Silicone
́́ Brandwerend tot 240 min.
́́ Geschikt voor dilatatievoegen

KLEUREN
RAL 7016
(Anthracite)
Grijs S4

KLEUREN
Wit
Betongrijs

SikaHyflex®-355
Natural Stone

EIGENSCHAPPEN
́́ Acrylaat
́́ Plastisch
́́ Overschilderbaar
́́ Brandwerend tot 240 min.
́́ Voor voegen en doorvoeren
EIGENSCHAPPEN
́́ Polyurethaan vloerkit
́́ Zeer elastisch
́́ Verhoogde chemische bestendigheid (poetsproducten)
́́ Cleanroom attest
́́ ISEGA voedselkeuring
́́ Ook in zelfnivellerende versie beschikbaar: SL
EIGENSCHAPPEN
́́ Polyurethaan
́́ Elastisch
́́ Verhoogde chemische bestendigheid
Bestand tegen brandstoffen en koolwaterstoffen
vb.: tankstations
EIGENSCHAPPEN
́́ Polyurethaan
́́ Elastisch
́́ Verhoogde chemische bestendigheid
Specifiek voor agricultuur: meststoffen, stallingen...
́́ Geschikt voor tanks en silo’s
́́ Geschikt voor continue vloeistofonderdompeling
́́ ISEGA voedselkeuring

KLEUREN
Wit
Betongrijs
Zwart

KLEUREN
Betongrijs

KLEUREN
Betongrijs

Sikaflex® Tank N

Sikaflex®-TS plus
Zak 600 ml

Zak 600 ml

Zak 600 ml

Sikaflex® PRO-3 / PRO-3 SL

Koker 300 ml
Zak 600 ml

KLEUREN
Wit

Sikacryl®-620 Fire

Koker 300 ml
Zak 600 ml

Sikasil®-670 Fire

Zak 400 ml: RAL 7016
Zak 600 ml: Grijs S4

Zak 600 ml

KLEUREN
9 kleuren

EIGENSCHAPPEN
́́ Polyurethaan
́́ Zeer elastisch 800%
́́ Geschikt voor dilatatie- en aansluitvoegen tot 50 mm breedte
́́ 25LM klasse
́́ Goedgekeurd voor brandwerende voegen met brandkoord

SikaHyflex®-402 Connection

Koker 300 ml
Zak 600 ml

Koker 300 ml

EIGENSCHAPPEN
́́ Hoogwaardige no crack acrylaat
́́ Plastisch
́́ Overschilderbaar
́́ Binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN
́́ Sanitaire silicone
́́ Schimmelwerend
Geschikt voor continue wateronderdompeling
́́ Chloorbestendig
́́ Sauna, wellness, zwembaden

KLEUREN
Wit
Grijs
Transparant

KLEUREN
Wit

EIGENSCHAPPEN
́́ Sanitaire en bouw silicone (alcoxy)
́́ Schimmelwerend

KLEUREN
14 kleuren

Sikacryl®-200

Koker 300 ml

Sikasil®-Pool

Koker 300 ml
Zak 400 ml

Sikasil®-C

VOEGKITTEN

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

CHEMISCH RESISTENT
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Alfabetische lijst
Ondervoegen42
Pistolen82
Sika® Afgladmiddel N86
Sika® Aktivator-205
45, 79
Sika AnchorFix®-190
Sika AnchorFix®-1 N91
Sika AnchorFix®-1 Toebehoren90
Sika® Backer Rod Fire33
SikaBond®-15198
SikaBond®-52 Parquet100
SikaBond®-54 Parquet101
SikaBond® AT-Metal69
SikaBond® Dispenser + Toebehoren102
SikaBond® FoamFix72
Sikabond® FoamFix+74
SikaBond® FoamFix All-In-One_Box75
SikaBond®-T270
SikaBond® TF-Plus N68
Sika Boom®48
Sika Boom®-104 Low Expansion49
Sika Boom®-2C55
Sika Boom®-400 fire57
Sika Boom® Cleaner56
Sika Boom® Control53
Sika Boom® Dispenser Gun58
Sika Boom®-G50
Sika Boom®-G All-In-One Box54
Sika Boom® Light Gun59
Sika® Cleaning Wipes-10046
Sikacryl®-20015
Sikacryl®-620 Fire35
Sikadur®-3092
Sikadur®-31 CF
93
Sikadur®-3394
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Sikaflex®-1A Plus16
Sikaflex®-11FC+10
Sikaflex®-112 Crystal Clear
12, 64
Sikaflex®-113 Rapid Cure
13, 65
Sikaflex®-118 Extreme Grab67
Sikaflex®-84 UV23
Sikaflex® AT-Connection22
Sikaflex® Boy87
Sikaflex® PRO-3
27, 40
Sikaflex® PRO-3 SL
28, 41
Sikaflex® Tank N38
Sikaflex®-TS Plus39
SikaHyflex®-250 Facade20
SikaHyflex®-355
17, 30
SikaHyflex®-402 Connection19
SikaHyflex®-60025
SikaLayer®104
Sika® MultiSeal26
Sika® Primer MR Fast103
Sika® Primer-3 N43
Sika® Primer-21080
Sika® Primer-21543
Sika® Remover-20844
Sika® RV-58534
Sikasil®-670 Fire37
Sikasil®-C
14, 29
Sikasil®-Pool31
Sikasil® WS-605 S24
SikaTack®-Panel76
SikaTack® Panel-5078
SikaTack®-Panel Primer79
Sika® Tape (SW 398)81
Spuitmonden83
Steunstrip 51132

BOUWGIDS
SEALING & BONDING

Verantwoordelijke uitgever: P. Magera - 05.2019

Sika Belgium nv te Nazareth, maakt deel uit van Sika AG, gevestigd
te Baar, Zwitserland. Sika is een internationaal bedrijf dat chemische
bouwmaterialen levert voor bouw en industrie zoals voor windmolens,
façades, auto-industrie, assemblage van bussen, trucks en
railvoertuigen. Sika is leider in de ontwikkeling van oplossingen voor
verlijming, afdichting, waterdichting, demping en structurele versterking.
Het productengamma van Sika omvat hoogwaardige betonhulpstoffen,
speciale mortels, lijmen, afdichtingsmiddelen, demping, structurele
versterking, gietvloeren, daken en waterdichtingssystemen.
Een wereldwijde lokale aanwezigheid in 101 landen en meer dan
20.000 werknemers verbinden klanten rechtstreeks met Sika en
verzekeren op die manier het succes van alle partijen.
Uw Sika verdeler

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België
Contact
Tel. +32 9 381 65 00
Fax +32 9 381 65 10
info@be.sika.com
www.sika.be

www.sika.be

