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TECHNISCHE FICHE 
Sika® Afgladmiddel N 
 

AFGLADMIDDEL VOOR VOEGKITTEN 

 
 

PRODUCTBESCHRIJVING Sika® Afgladmiddel N is een waterige, oplosmiddelvrije tenside oplossing 
voor het afgladden van Sika voegkitten. (SikaHyflex®, Sikaflex®, Sikasil®, 
Sikacryl®,…). 

Sika® Afgladmiddel N wordt volgens de norm ISO 9001/14001 en het 
Responsible Care Program gefabriceerd. 

TOEPASSINGEN 

Sika® Afgladmiddel N is een hulpmiddel voor het afgladden van alle verse 
oppervlakken van Sika® voegkitten.  
EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN 
 Neutraal. 
 Huidvriendelijk. 
 Verenigbaar met verven.  
 Geen aantasting van de vers aangebrachte voegkit. 

PRODUCTINFORMATIE  

VORM UITERLIJK / KLEUR 

Vloeistof, transparant  

VERPAKKING 

Spuitflessen van 1 liter 
Bus van 10 liter  

OPSLAG OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID 

12 maanden na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en 
onbeschadigde verpakking, koel en droog opgeslagen tussen +5°C en 
+25°C. 
Geopende verpakkingen binnen enkele weken verwerken. Indien Sika® 
Afgladmiddel N onaangenaam gaat ruiken, mag het product niet meer 
gebruikt worden. 
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TECHNISCHE GEGEVENS CHEMISCHE BASIS   

Waterige tenside oplossing 

DENSITEIT  

~ 1,0 kg/l 

GEBRUIKSTEMPERATUUR 

Minimaal +5°C, Maximaal +35°C 

SYSTEEMINFORMATIE  

TOEPASSINGSINSTRUCTIES TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP 

Sika® Afgladmiddel N is een hulpmiddel om het oppervlak van vers 
aangebrachte Sika voegkitmaterialen af te gladden. 
Sika® Afgladmiddel N is normaal gezien compatibel met lakken en verven, 
maar er moet altijd een proefvlak aangelegd worden om de 
compatibiliteit met vers aangebrachte verven en lakken te controleren. 
Dit product is enkel geschikt voor gebruik door specialisten. Om de 
hechting en materiaalverenigbaarheid te kunnen verzekeren, moeten 
proefvlakken uitgevoerd worden met de bewuste producten onder de 
bewuste werfomstandigheden. 
Belangrijke opmerking 
Het afgladgereedschap met Sika® Afgladmiddel N benatten en -indien 
nodig- bijkomend product op de voegkit verspuiten. Het voegoppervlak 
onder lichte druk in de langsrichting van de voeg afstrijken. Een druk op 
de voegkit is noodzakelijk om de voegkit tegen de voegflanken te drukken 
zodat een goede hechting bekomen wordt. 
Het afgladgereedschap eventueel in het afgladmiddel bewaren. Op deze 
wijze kunt u zelfs taaie, moeilijk af te strijken voegkitten op een zo 
economische manier afgladden. 
Afgladmiddelresten op de oppervlakken naast de voeg kunnen met zuiver 
water verwijderd worden. Om storende watervlekken te vermijden mag 
Sika® Afgladmiddel N niet aangebracht worden op gevoelige poreuze 
bouwmaterialen zoals bv. marmer en natuursteen.  
De verpakking na gebruik onmiddellijk terug sluiten. 

OPMERKINGEN BIJ VERWERKING / 
BEPERKINGEN 

Sika® Afgladmiddel N bevat in geringe mate wateroplosbare bestanddelen, 
die aan de ondergrond kunnen blijven kleven. Deze bestanddelen kunnen 
eenvoudig met water verwijderd worden. 
Indien Sikaflex, wat met Sika® Afgladmiddel N is afgeglad, wordt 
overschilderd, vooraf het oppervlak reinigen met schoon water. 
Sika® Afgladmiddel N wat troebel is geworden niet meer gebruiken. 

WAARDENBASIS Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd 
op laboratoria testen. 
Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden 
buiten onze controle. 

LOKALE BEPERKINGEN Let op: Als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften kunnen de 
prestaties van dit product van land tot land variëren. Raadpleeg het lokale 
technische fiche voor de precieze beschrijving en 
toepassingsmogelijkheden. 
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VEILIGHEIDS- EN 
GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering 
van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente 
veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en 
andere veiligheidsgegevens bevat. 

HERINNERING Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

WETTELIJKE INFORMATIE De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen 
van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met 
betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of 
uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker 
van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde 
toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. 
Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, 
in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden 
aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de 
meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het 
betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. 

 
 

 

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SIKA VOEGKITTEN: 

 
 

      
 

SIKA NV 
Sealing & Bonding 
Pierre Dupontstraat 167 
1140 Brussel 
Belgium 
www.sika.be 

 
            
Tel.: +32 (0)2 726 16 85 
Fax: +32 (0)2 726 28 09 
E-mail: info@be.sika.com 
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