
 

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

Product SikaHyflex®-402 Connection

Beschrijving Afdichtingskit met een lage modulus voor aansluit-  
en bewegingsvoegen.

Voordelen Unieke aanbrengeigenschappen
Goede en duurzame hechting op poreuze en niet-
poreuze ondergronden
Hoge bewegingscapaciteit
Uitstekend bestand tegen weersinvloeden

Technologie, 
milieu, 
gezondheid en 
veiligheid

Sika SMP-technologie
Oplosmiddel- en ftalaatvrij

±25% overeenk. ISO 9047

15 maanden houdbaar

Goedkeuringen EN15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
ISO 11600 Class-F-25 LM 
EC1plus R
Emissies in de binnenlucht A+
Emissieklasse voor bouwmateriaal M1 
Leed v4-attest

Kleuren Wit RAL 9010, Kiezelgrijs, Beton lichtgrijs, 
Betongrijs, Mediumgrijs, Zwart, Antraciet grijs, 
Donkerbeige, Steengrijs RAL 7030



VOORDELEN VAN SikaHyflex®-402  Connection

 ́ Lage aanbrengkracht voor een efficiënte 
aanbrenging

 ́ Zakt niet uit, zodat het product blijft 
waar het werd aangebracht

 ́ Korte ‘cut-off string’, zodat de gevelele-
menten niet worden vuilgemaakt en er 
geen tijd verloren gaat aan de reiniging

 ́ Een stevige kern en een vingerdroog 
oppervlak, waardoor het eenvoudig te 

bewerken is en er gemakkelijk een visu-
eel aantrekkelijke oppervlakteafwerking 
kan worden gerealiseerd

 ́ Geurarm en een laag gehalte aan 
vluchtige organische stoffen (VOS'en), 
waardoor afdichtingen van Sika veilig 
en op een aangename manier kunnen 
worden aangebracht

SikaHyflex®-402 Connection is de nieuwste 

afdichtingkit van Sika voor buitenwaterdich-

ting en binnenafwerking. De ontwikkeling 

en productie van deze afdichting zijn geba-

seerd op grondige knowhow, jaren ervaring, 

geavanceerde R&D- en productiefaciliteiten, 

evenals op nauw contact met onze professio-

nele klanten.

SikaHyflex®-402 Connection heeft unieke aanbrengeigenschappen en zal u in staat stel-

len om op een efficiënte, betrouwbare en aantrekkelijke manier voegen af te dichten. 

DIT PRODUCT WEET TE OVERTUIGEN DOOR HET VOLGENDE:

SikaHyflex®-402 Connection is een afdich-

ting met silaangemodificeerde polymeren die 

is gebaseerd op intern ontwikkelde en gepro-

duceerde prepolymeren. In tegenstelling tot 

gewone producten op basis van gemodifi-

ceerd silicone (“modified silicone”, MS) weet 

SikaHyflex®-402 Connection te overtuigen 

door een uitstekend elastisch herstelvermo-

gen en een constante hoge kwaliteit.



Waarom is SikaHyflex®-402 Connection de eerste keuze van 
professionals voor aansluit- en bewegingsvoegen?

LAGE  
MODULUS 

LAGE BELASTING  
OP ONDERGROND

HOGE BEWE-
GINGSCAPACITEIT 

HOOG ELASTISCH 
HERSTELVERMO-
GEN

UITSTEKEND 
BESTAND TEGEN 
WEERSINVLOE-
DEN  
GEEN SCHEUR-
VORMING

OVERSCHILDER-
BAAR 

SCHUURBAAR

AANPASBA-
RE VOEGEN

BREED  
HECHTPROFIEL

ÉÉN PRO-
DUCT VOOR 
ALLE ON-
DERGRON-
DEN

MINDER 
KOSTEN 
VOOR VER-
VANGING

HOOGSTE EHS-
SCORES

FTALAATVRIJ

VOOR BINNEN- 
EN BUITENGE-
BRUIK, MEER 
VEILIGHEID 
VOOR DE AAN-
BRENGER

BETROUWBARE AANSLUITING

DUURZAME EN DICHTE 
VOEGEN

UITSTEKENDE  
STEVIGHEID  
 
ZAKT NIET UIT

EÉN PRODUCT 
VOOR ALLE 
VOEGEN TOT 
40 MM



WAAR ZIJN GEBOUWEN HET KWETSBAARST VOOR 
WATERINSIJPELING? AAN DE VOEGEN!
Aan de voeg komen de verschillende bouwelementen, -materialen 

en -beroepen samen. Aan de voegen is uw gebouw het kwetsbaarst 

voor lekkage. Alleen correct gespecificeerde en professioneel aange-

brachte voegafdichtingen van hoge kwaliteit zullen ervoor zorgen dat 

uw gebouw gedurende de volledige levensduur duurzaam dicht blijft.

Sika heeft een lange geschiedenis op het gebied van voegafdichtin-

gen voor de gebouwschil. Alle Sika-producten zijn het resultaat van 

vele jaren ervaring, uitstekende R&D-mogelijkheden, voortdurende 

aanpassing en verbetering in het kader van moderne bouwmateria-

len en -praktijken en geavanceerde productielocaties. Aangezien wij 

wereldwijd aanwezig zijn, kunnen wij overal waar u projecten aan het 

uitvoeren bent, aan uw behoeften en lokale eisen voldoen.

Sika-producten gebruiken is kiezen voor bekwaamheid, prestaties, 

veiligheid en een betrouwbare partner.


