Sika i-Cure-technologie

Sika - Uw lokale wereldpartner
Sika is over de hele wereld actief in de gespecialiseerde
bouwchemie. De onderneming heeft productie-eenheden,
verkoopcentra en vestigingen voor technische ondersteuning
in meer dan 70 landen wereldwijd.
Sika is dé wereldmarktleider en leider op gebied van
technologie in de sector van de waterdichting. Sika is uw

lokale partner met een wereldwijde aanwezigheid voor
de dichting, hechting, versteviging en bescherming van
gebouwen en bouwwerken.
Sika stelt wereldwijd meer dan 12000 werknemers tewerk
en is bijgevolg ideaal gepositioneerd voor de duurzame
ondersteuning van haar klanten.

De nummer 1 in lijm- en
voegkitten voor de vakman
Revolutionair
Innovatief & Intelligent
uithardingssysteem

Sika - gespecialiseerde oplossingen voor dichtings- en hechtingswerken van kelder tot dak

Alle bestellingen zijn onderworpen aan onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Gebruikers worden verondersteld de meest recente versie van onze technische fiches van het betreffende
product te raadplegen.

Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Brussel
Tel. 02/726 16 85
Fax 02/726 28 09
www.sika.be
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Sika i-Cure-technologie:
De nummer 1 in lijm- en
voegkitten voor de vakman

Sika staat tot uw dienst

Sika i-Cure-technologie

Eindelijk is er een betere methode
om voegen te dichten en te lijmen
Een revolutionair nieuw gamma
voegkitten en lijmen
Gebaseerd op de succesvolle
en bewezen Sikaflex®technologie

n intelligent uithardingssysteem dat laat uitharden zonder geur of
defecten (zoals blazen of barsten)
n verbeterde kwaliteit van de dichtgemaakte voegen
n innovatieve producten die de beste eigenschappen van de
verschillende klassieke afdichtings- en verlijmingstechnologieën
combineren

Succes begint bij i-Cure
n Veiliger te gebruiken
n Milieuvriendelijker
n Geen compromis op vlak van prestatie

n Volledig solventvrij
n E rg lage emissies van VOC's
n E xtreem lage hoeveelheden
monomerische substanties

Verbeterde aanbrengsnelheid
Minder verlies
Minder voorbereidend werk
Minder afwerkingswerk
Gemakkelijk te extruderen en aan te brengen
n
n

 inder kracht nodig om toe te passen
M
Tijdbesparend - sneller aan te brengen


Zeer korte draadafbreuk

n Veel veiliger te gebruiken

n	
Belangrijke doorbraak
Elimineert zwakke plekken in bestaande afdichtings- en
verlijmingssystemen
n	
Pionier
Meer dan 30 patenten

nMooi afgewerkt resultaat
n 
Tijdbesparend - minder morsen
Breed hechtingsbereik

n Beduidend lagere impact op het milieu

n

… dan om het even welke andere
afdichtings- en verlijmingstechnologie

Volledig geurloos

Geen compromis met betrekking tot

Duurzaam en resistent

n	 Duurzaamheid

nGoedgekeurd
nUV-bestendig

n Lange levensduur

n
n

Tijdbesparend - minimale voorbereiding van de ondergrond

 eschikte werkomgeving
G
Klantentevredenheid


Defectvrije uitharding en lage krimpfactor
nUltieme prestaties
n Lange levensduur

