Sika
PERSBERICHT
De SikaBond Dispenser-5400 geeft de vermoeide parketplaatsers een duwtje in de
rug
Sika staat uiteraard bekend voor het Sikaflex-gamma (elastische kitten), maar ook het Sikabondgamma (elastische parketlijmen) klinkt menig parketplaatser bekend in de oren.
Sika ontwikkelt zijn parketlijm in de headquarters te Zurich, waar naar Zwitserse traditie niets aan het
toeval wordt overgelaten.
In dit parketgamma biedt Sika een totaalconcept van systemen aan, perfect op maat van de noden
van de plaatser.
Het neusje van de zalm is de SikaBond® Dispenser-5400.
Met deze lijmdispenser steekt Sika de ontmoedigde parketplaatser die dagelijks met grote oppervlaktes (+100m²) wordt geconfronteerd een stevig hart onder de riem.
De persluchtdispenser heeft een laadvermogen van 5400ml, waar je applicatiesnelheden mee haalt
die gemiddeld 10 maal hoger liggen dan de klassieke volvlaksverlijming. Het totale plaatsingproces
verloopt op die mannier 4 keer sneller.
SikaBond® Dispenser-5400 is naast een uiterst snelle, ook een ergonomische oplossing voor het
volvlak verlijmen van parket.
De staande verlijming zorgt namelijk voor uiterst aangename werkomstandigheden, wat natuurlijk
soelaas kan brengen voor mogelijke gewrichtspijnen en spierspanningen die kunnen voortkomen bij
handmatige geknielde plaatsing.
SikaBond® Dispenser-5400 is tevens een gemakkelijke, zeer propere oplossing. Het werkt namelijk
met een uiterst eenvoudig vulsysteem (met lijmzakken van 1800ml), en het garandeert je telkens
weer een uniforme verlijming.
Zo ga je als plaatser automatisch zuinig om met je lijm waardoor je elke vierkante meter met dezelfde hoeveelheid uiterst efficiënt benut.
Nieuw in het gamma zijn de kleinere broertjes SikaBond® Dispenser-1800 met 1 dispenserarm en
SikaBond® Dispenser-3600 met 2 dispenserarmen, ideaal voor minder grote oppervlakken.
Vind alvast het complete parketgamma en de demo-video op de website www.sika.be
Parketgamma Sika:
• Egalisatiemortels: Sika Level
• Primer & vochtscherm: Sika Primer MB
• Akoestische onderlagen: SikaLayer
• Parketverlijmingen: SikaBond
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