
TECHNISCHE FICHE
Sika® Reemat Lite
GLASVEZEL VERSTERKINGSMAT

OMSCHRIJVING
Sika® Reemat Lite is een glasvezel versterkingsmat ver-
werkt in Sikagard® Hygiënische coatingsystemen

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Versterking voor in Sikagard® Hygiënische coatingsys-
temen

▪

Versterking voor Sikagard® Hygiënische coating de-
taillering

▪

Voor nieuwbouw en renovatieprojecten▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Snel en makkelijk aan te brengen▪
Eenvoudig aan te passen aan complexe details▪
Garandeert de juiste dikte van de basislaag▪
Verbetert de scheuroverbruggende eigenschappen
van het systeem

▪

Verbetert de mechanische eigenschappen van het
systeem

▪

PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis Glasvezelmat met multidirectionele vezels

Verpakking Rollen: 1m breed en 50 m lang

Uiterlijk / Kleur Wit

Houdbaarheid Product heeft geen houdbaarheidsdatum, indien correct opgeslagen

Opslagcondities Het product dient in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegel-
de verpakking, vlak/liggend en plooivrij, in droge omstandigheden te wor-
den opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +35°C.

Dichtheid ~ 30 g/m²

SYSTEEMINFORMATIE
Systemen Raadpleeg het respectievelijk productinformatieblad en de systeemfiche

van het relevante Sikagard hygiënisch coatingsysteem voor gedetailleerde
informatie over de systeemopbouw.
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VERWERKINGSINSTRUCTIES
VERWERKING

Alvorens het Sikagard® Hygiënische coatingsysteem
wordt aangebracht dient de primerlaag -indien toege-
past- te zijn uitgehard volgens aangegeven "wachttijd
tot overlagen" (raadpleeg het relevante productinfor-
matieblad van de geschikte primer). Kwetsbare delen
(leuningen enz.) moeten worden beschermd met tape
of omwikkeld met plastiekfolie.

Sika® Reemat Lite wordt aangebracht in combinatie
met Sikagard® Hygiënische coatings.
Breng de eerste laag Sikagard® Hygiënische coating
aan met een verbruik zoals aangegeven in zijn pro-
ductinformatieblad/systeeminformatieblad. Maar zo-
veel vooruit werken zodat de coating nog vloeibaar is
op het moment van het inbedden van het glasvezel-
vlies.
Rol Sika® Reemat Lite uit in de natte coatinglaag, en
voorkom hierbij het ontstaan van bellen of vouwen.
Overlap de Sika® Reemat Lite banen telkens minimaal
5 cm, en zorg dat er voldoende nat product is op de
overlapping bij het inbedden van de volgende baan.
De verrol waarmee het glasvlies ingebed wordt zou
een iets extra materiaal nodig kunnen hebben om nat
te blijven, maar zeker niet overvloedig product nemen
op de verfrol in deze fase.
Na het uitharden/verstrijken van de "wachttijd tot
overlagen" van het inbeddingsproduct, kan verder ge-
gaan worden met de volgende lagen van het uitgeko-
zen Sikagard® Hygiënische coatingsysteem zoals be-
schreven in de relevante systeemfiche.

BEPERKINGEN
De beperkingen zijn afhankelijk van de toegepaste in-
dividuele Sikagard® Hygiënische coatings. Raadpleeg
het hoofdstuk "Beperkingen" in het relevante product-
informatieblad/systeemfiche.

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productin-
formatieblad voor de precieze beschrijving en toepas-
singsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met be-
trekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op ba-
sis van de huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behan-
deld en toegepast onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderla-
gen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zoda-
nig dat er geen garantie kan worden ontleend met be-
trekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voort-
vloeiend 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 pro-
duct testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika
behoudt zich het recht om de producteigenschappen
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen en-
kel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in
de veronderstelling van een uitvoering die niet con-
form is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten
van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle be-
stellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop-
en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het lokale technische infor-
matieblad te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.
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Sika Belgium nv
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9810 Nazareth
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Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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