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KNOW-HOW
FROM SITE TO SHELF

www.sikaflexreflex.be

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- 
en verkoopsvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest 
recente technisch informatieblad voordat u een product gaat gebruiken of 
verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.

Sika Belgium nv 
Venecoweg 37 
9810 Nazareth 
Belgium 
Tel. +32 (0)9 381 65 00 
Fax +32 (0)9 381 65 10 
www.sika.be

Sikaflex®-118  
Extreme Grab

Sikaflex®-118 Extreme Grab 
EXTREME 
AANVANGSHECHTING

Montage- en constructielijm met extreme 
aanvangshechting 

EIGENSCHAPPEN

Extreme aanvangs-
hechting die toelaat 
zware voorwerpen 
te verlijmen zonder 
tijdelijke ondersteuning

Verlijming van talrijke 
bouwmaterialen op vele 
ondergronden, spiegels 
inbegrepen 

Een sterke en elastische 
verlijming laat toe 
de belastingen te 
compenseren en over te 
dragen

De lijm is geschikt 
voor binnen- en 
buitentoepassing

Montage- en 
constructielijm in de 
ideale kleur voor uw 
project!



Sikaflex®-118 Extreme Grab
EXTREME AANVANGSHECHTING

Binnen- en buitentoepassing 
waar sterke aanvangshechting 
vereist is

Goede hechting op beton, mortel, 
steen, klinkers, vezelcement, 
keramiek, hout en metalen.

Verlijmen van steen, baksteen, 
raam- en deurdorpels, spiegels, 
hout en tuinelementen.

TOEPASSINGEN

VOORDELEN
 ́ Extreme aanvangshechting
 ́ Fixeren van zware voorwerpen zonder  
tijdelijke ondersteuning

 ́ Zeer goed verwerkbaar
 ́ Overschilderbaar
 ́ Neutraal
 ́ Sterke en elastische verlijming

CERTIFICATEN
 ́ EMICODE EC1Plus R
 ́ Emissies in binnenlucht A+

*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des 
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très 
faibles émissions)

OVERZICHT STAP VOOR STAP VOOR HET 
BEKOMEN VAN EEN STERKE VERLIJMING 
ZONDER BIJKOMENDE TIJDELIJKE STEUNEN

ONTDEK DE STERKTE VAN  
Sikaflex®-118 Extreme Grab!
 

HET RESULTAAT IS METEEN OVERTUIGEND!

Schroef de V-spuitmond op de koker 
en plaats in het pistool.

Breng voldoende verticale rillen aan.

Breng de lijm aan op een propere 
ondergrond.

Pas voldoende manuele druk toe om 
een goede hechting te verzekeren op 
ruwe ondergronden.


