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Sikaflex® 
1-COMPONENT POLYURETHAAN LIJMEN EN KITTEN

Kleur Verpakking

wit, zwart unipack à 70 ml

bruin, staalgrijs, wit, zwart patroon à 300 ml

wit, zwart unipack a 400 ml

wit unipack à 600 ml

OMSCHRIJVING
Sikaflex®-291i is een 1-component polyurethaan afdichtkit met 
goed standvermogen die door contact met luchtvochtigheid 
uithardt tot een elastomeer. Het is geschikt voor het maken van 
elastische en trillingsbestendige voegafdichtingen. Hecht goed 
op hout, metalen, metaalprimers, laklagen, keramische materi-
alen en kunststoffen. Voor interieur en onder de waterlijn.

EIGENSCHAPPEN 
 � Niet corrosief
 � Schuurbaar
 � Geurarm
 � Bestand tegen zeewater  
en zoet water
 � VOS- en emissievrij

EIGENSCHAPPEN
 � UV- en weerbestendig
 � Niet corrosief
 � Schuurbaar
 � Bestand tegen zeewater en zoet water

OMSCHRIJVING*
Sikaflex®-290 DC PRO is een UV-bestendige 1-component 
afdichtkit op polyurethaanbasis. Deze kit is speciaal ontwik-
keld voor het inrubberen van traditionele houten dekken in 
de jacht- en scheepsbouw. De kit hardt uit door contact met 
luchtvochtig heid en vormt een duurzame elastomeer die 
schuurbaar is.

Kleur Verpakking

zwart patroon à 300 ml

zwart unipack à 600 ml
grootverpakking op aanvraag

*MDI-houdend (>0,1; <1%). Voor dit product gelden volgens 
Europese verordening nr. 1907/2006 beperkende voorwaarden bij 
levering aan particulieren.

Sikaflex®-291i
Sterk hechtende afdichtkit voor maritieme toepassingen

Sikaflex®-290 DC PRO
De weerbestendige deknadenrubber

•   Toebehoren pagina 31       
        Spuitmonden, unipackadapter

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28        

 Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
 Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren
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OMSCHRIJVING
Sikaflex®-295 UV is een 1-component polyurethaanlijm met 
een pasteuze consistentie die door blootstelling aan luchtvoch-
tigheid uithardt en zodoende een duurzaam elastomeer vormt. 
Het is speciaal ontwikkeld voor de jacht- en scheepsbouw, voor 
het lijmen en afdichten van kunststof ramen. Vanwege zijn 
uitstekende weerbestendigheid kan Sikaflex®-295 UV ook wor-

EIGENSCHAPPEN 
 � Korte uithardingstijd
 � Korte draadafbreuk
 � Bestand tegen veroudering en 
 weersinvloeden
 � Goed bestand tegen UV-straling
 � Bestand tegen zeewater  
en zoet water

Kleur Verpakking

wit, zwart patroon à 300 ml

zwart patroon à 400 ml
grootverpakking op aanvraag

OMSCHRIJVING 
Sikaflex®-292i is een thixotrope 1-component lijm met goed 
standvermogen die door contact met luchtvochtigheid 
uithardt tot een elastomeer. Het heeft uitstekende hecht-
eigenschappen en een zeer hoge mechanische sterkte. Zeer 
geschikt voor dynamisch belaste structurele lijmverbindingen 
in de jacht- en scheepsbouw. Geschikte ondergronden zijn 
hout,  metalen, in het bijzonder aluminium, metaalprimers en 
laklagen (2- componenten systemen), keramische materialen, 
kunststoffen zoals GVK-GRP (glasvezel versterkte onverzadigde 
polyesterhars) en ABS.

Kleur Verpakking

wit patroon à 300 ml

EIGENSCHAPPEN 
 � Hoge dynamische belastbaarheid
 � Dempt trillingen
 � Spleetvullend
 � Niet corrosief
 � Hecht goed op allerlei ondergronden
 � Bestand tegen zeewater en zoet water

Sikaflex®-292i
Constructielijm voor maritieme toepassingen

Sikaflex®-295 UV
Afdichtkit en ruitenlijm voor kunststof ramen

den gebruikt voor het afdichten van voegen op 
buitendekken, die aan direct zonlicht zijn bloot-
gesteld. Geschikte ondergronden zijn aluminium 
(blank of geanodiseerd), GRP (polyesterhars), 
roestvast staal, hout, 2-componenten coatings 
en kunststof ramen (PC, PMMA).

•   Toebehoren pagina 31
      Spuitmonden, unipackadapter

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28        

        Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren
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Kleur Verpakking

zwart unipack à 600 ml
 grootverpakking op aanvraag

OMSCHRIJVING 
Sikaflex®-296 is een elastische, hoogbelastbare, 1-component 
polyure thaan ruitenlijm met uitstekende spleetvullende eigen-
schappen, die uithardt bij blootstelling aan luchtvochtigheid en 
zodoende een duurzaam elastomeer vormt. Het is ontwikkeld 
voor glaslijmtoepassingen in zowel de eerste montage als in de 
reparatiemarkt van de jacht- en scheepsbouw en geschikt voor 
gebruik met alle typen glazen ruiten. 
Sikaflex®-296 heeft zeer goede afgladeigenschappen en is 
tevens geschikt voor zichtbare buitenvoegen.

EIGENSCHAPPEN 
 � Geurarm
 � Spleetvullend
 � Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
 � PVC- en oplosmiddelenvrij
 � Geschikt voor handmatig en machinaal gebruik
 � Toepassing zonder zwarte primer mogelijk

Sikaflex®-296
Maritieme ruitenlijm voor veiligheids-, gelamineerd- en isolatieglas

Sikaflex® 
1-COMPONENT POLYURETHAAN LIJMEN EN KITTEN

EIGENSCHAPPEN 
 � Snelle huidvorming
 � Enigszins thixotroop
 � Elastisch
 � Bevat geen licht ontvlambare oplosmiddelen
 � Geluiddempend

OMSCHRIJVING 
Sikaflex®-298 FC is een enigszins thixotrope 1-component 
 polyurethaanlijm en afdichtkit die door blootstelling aan lucht-
vochtigheid uithardt en zodoende een duurzaam elastomeer 
vormt. Het is geschikt voor het lijmen van grote oppervlakken 
aan kunststof dekbekleding (behalve polyetheen/polypropy-
leen) en voor het strak inbedden van (teak)houten dekplanken 
en houten platen op het dek. Geschikte ondergronden zijn 
GRP, watervast verlijmd multiplex, metaalprimers en laklagen 
(2-componenten, op epoxy of PUR-acrylaatbasis) en roestvast 
staal.

Kleur Verpakking

zwart unipack à 600 ml

zwart unipack à 1800 ml

zwart blik à 10 ltr
grootverpakking op aanvraag

Sikaflex®-298 FC
Enigszins thixotrope bedding compound voor maritieme toepassingen 
met korte huidvormingstijd

•   Toebehoren pagina 31
      Spuitmonden, unipackadapter

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28
        Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren
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Sikaflex®-268 PowerCure
Versnelde ruitenlijm en afdichtkit

EIGENSCHAPPEN 
 � Versnelde uitharding
 � Flexibel
 � Uitstekend verwerkbaar
 � Geschikt voor zowel lijmen als afdichten
 � Zeer goede weerbestendigheid
 � Uitstekende afgladeigenschappen
 � Uitharding onafhankelijk van het klimaat

OMSCHRIJVING 
Sikaflex®-268 PowerCure is een versnelde polyurethaan lijm/kit 
die speciaal is ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van glazen 
ruiten in de scheepsbouw. Het is zeer geschikt voor toepassingen 
die een snelle belastbaarheid vereisen. Sikaflex®-268 Power-
Cure is bestand tegen weersinvloeden en heeft een uitstekende 
bestendigheid tegen zoet en zout water.

Kleur Verpakking

zwart unipack à 600 ml

•   Toebehoren vanaf pagina 31
      Spuitmonden, unipackadapter

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28        

      Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen,  
      PowerCure Dispenser

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren
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Sikaflex® 
1-COMPONENT SILAANGEMODIFICEERDE POLYMEERLIJMEN  
EN -AFDICHTMIDDELEN

•   Toebehoren pagina 31
      Spuitmonden, unipackadapter

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28
        Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren

EIGENSCHAPPEN 
 �  Emissiearm
 �  Robuust en schimmelwerend
 �  Overschilderbaar met gangbare maritieme  
laksystemen (1- en 2-componenten)
 �  Compatibel met non-ferrometalen
 �  Zeer elastisch
 �  Weerbestendig
 �  Voldoet aan de hoogste milieunormen

OMSCHRIJVING 
Sikaflex®-591 is een 1-component afdichtmiddel op basis 
van de silaangemodificeerde polymeertechnologie (STP) van 
Sika. Het is speciaal ontwikkeld voor maritieme binnen- en 
buitentoepassingen en is daarom extreem weerbestendig. 
Sikaflex®-591 stelt een nieuwe milieunorm wat betreft de 
veiligheid en de gezondheid van de gebruikers: het bevat 
geen tin, ftalaten, isocyanaat, oplosmiddelen of PVC en heeft 
daarmee de laagste emissies van alle verkrijgbare maritieme 
afdichtmiddelen. Daarnaast is Sikaflex®-591 langdurig 
kleurvast en overschilderbaar met gangbare maritieme 
laksystemen. Sikaflex®-591 mag niet worden gebruikt voor 
lijmen en kitten van scheepsruiten.

Kleur Verpakking

wit, zwart patroon à 300 ml

Sikaflex®-591
Emissiearm afdichtmiddel
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SikaForce® 
1-COMPONENT POLYURETHAANLIJMEN

SikaForce®-7110 L55
Taaie 1-component lijm voor het lijmen van sandwichpanelen.

EIGENSCHAPPEN 
 � Lange open tijd
 � Getest conform IMO Res. A.653(16)
 � 150 g/m²

OMSCHRIJVING 
SikaForce®-7110 L55 is een vochtuithardende 1-component 
polyurethaanlijm. Tijdens het uithardingsproces ontstaat 
lichte schuimvorming die een nivellerend effect heeft 
op oneffen oppervlakken. Geschikt voor het lijmen van 
sandwichpaneelconstructies met huidmaterialen van 
bijvoorbeeld staal, aluminium of hout en met kernmaterialen 
van bijvoorbeeld mineraalwol, polystyreen, polyurethaan of 
hout. Dit product is ook met andere verwerkingstijden te 
verkrijgen.

Kleur Verpakking

bruin vat à 25 kg

bruin vat à 265 kg
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SikaForce®-7720 L105
2-componenten constructielijm met goed standvermogen 

OMSCHRIJVING 
2-Componenten polyurethaanlijm die gebruikt wordt in 
combinatie met SikaForce®-7010 verharder. SikaForce®-7720 
L105 is geschikt voor montage van profielen en 
sandwichconstructies van bijv. glasvezelversterkt polyester, 
hout, metaal, keramische en kunststof materialen. 

EIGENSCHAPPEN 
 � Uitharding bij kamertemperatuur
 � Oplosmiddelvrij
 � Lange open tijd
 � Korte perstijd
 � De open tijd is onafhankelijk van  
luchtvochtigheid
 � Leverbaar met verschillende open tijden

Mengkleur Verpakking Comp.

beige blik à 25 kg A

SikaForce® 
2-COMPONENTEN POLYURETHAANLIJMEN

SikaForce®-7710 L35
Universele 2-componenten sandwichpaneellijm 

OMSCHRIJVING 
SikaForce®-7710 L35 is het hoofdbestanddeel van een 2-compo-
nenten polyurethaanlijm die gebruikt wordt in combinatie met 
SikaForce®-7010 verharder. SikaForce®-7710 L35 wordt gebruikt 
voor het verlijmen van lagen van metaal, vezelcement, hout 
en glasvezelversterkte kunststoffen op kernelementen van 
polystyreen- en polyurethaanschuim, hout en mineraalwol bij de 
fabricage van sandwichpanelen en andere bouwelementen.

EIGENSCHAPPEN 
 � Uitharding bij kamertemperatuur
 � Oplosmiddelvrij
 � Lange open tijd
 � Korte perstijd
 � De open tijd is onafhankelijk van  
luchtvochtigheid
 � Leverbaar met verschillende open tijden

Mengkleur Verpakking Comp.

beige blik à 25 kg A

SikaForce®-7720 L45
Constructielijm met goed standvermogen

OMSCHRIJVING 
SikaForce®-7720 L45 is een 2-componenten  polyurethaanlijm 
voor montage van onder andere profielen en sandwich-
constructies van glasvezelversterkt polyester, hout, metaal, 
keramische en kunststof materialen.

EIGENSCHAPPEN 
 � Goed standvermogen
 � Spleetvullend
 � Oplosmiddelvrij

Mengkleur Verpakking Comp.

wit dual patroon à 415 ml AB

SikaForce®-7010 (component B)

blik à 5 kg

SikaForce®-7010 (component B)

blik à 5 kg

•   Toebehoren pagina 31
      Mengbuizen

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 29
        Pneumatische pistolen

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren

Toebehoren

mengbuizen MFHX 05-24 T
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SikaFast® 
2-COMPONENTEN ACRYLAATLIJMEN (ADP)

SikaFast® NT producten
Snel uithardende 2-componenten omponenten constructielijm

OMSCHRIJVING 
SikaFast® NT is een 2-componenten lijm die in een meng-
verhouding van 10:1 bij kamertemperatuur uithardt tot een 
semi- elastische polymeer. Ondanks de snelle uitharding heb-
ben de SikaFast® NT producten een relatief lange open tijd.
De SikaFast® NT 5200-reeks is geschikt voor structurele verlij-
ming op verschillende ondergronden waaronder (top)coatings, 
diverse kunststoffen en metalen. SikaFast® NT is een door-
ontwikkeling van de bekende SikaFast® ADP-lijmen. Het spe-
ciale aan SikaFast® NT is dat het beter verwerkbaar is en nog 
beter bestand is tegen veroudering. De mengbuizen hebben 
een  bajonetsluiting en zorgen voor een gelijkmatige toevoer 
van beide componenten uit de patroonkamers.

EIGENSCHAPPEN 
 � Snelle sterkte-opbouw binnen enkele minuten na het 
 aanbrengen
 � Goede hechting op veel ondergronden zoals metaal, 
kunststof met minimale voorbehandeling
 � Spleetvullend 
 � Hoge sterkte
 � Semi-flexibel
 � Gebruiksvriendelijk
 � Oplosmiddelen- en zuurvrij
 �NSF-gecertificeerd

Toebehoren voor 50 ml dual patronen

mengbuizen, zakje à 10 stuks

handpistool

Toebehoren voor 250 ml dual patronen

mengbuizen, zakje à 50 stuks

pneumatisch lijmpistool

•   Toebehoren pagina 31
      Mengbuizen

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28
        Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
      Sika® ADPrep, andere hulpstoffen

Open tijd: ca. 3 minuten

Mengkleur Verpakking Comp.

grijs dual patroon à 250 ml AB

SikaFast®-5211 NT
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Open tijd: ca. 5 minuten

Open tijd: ca. 9 minuten

Mengkleur Verpakking Comp.

grijs dual patroon à 50 ml AB

grijs dual patroon à 250 ml AB

Mengkleur Verpakking Comp.

grijs dual patroon à 250 ml AB

490 ml patronen voor alle typen op aanvraag

SikaFast®-5215 NT

SikaFast®-5221 NT

•   Toebehoren pagina 31
      Mengbuizen

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28
        Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
      Sika® ADPrep, andere hulpstoffen
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Sikasil® 
INDUSTRIËLE SILICONENLIJMEN EN -KITTEN

Sika Firesil®Marine N
Afdichtkit met brandvertragende eigenschappen

OMSCHRIJVING 
Sika® Firesil Marine N is een brandvertragende, sneluitharden-
de 1-component siliconenkit. Het product hardt neutraal uit en 
is niet corrosief. Het vormt een zachte, elastische afdichting en 
is uitstekend bestand tegen vuur, zelfs bij blootstelling aan een 
dichtbijgelegen warmtebron. Zeer geschikt voor toepassingen 
die vuurbestendigheid vereisen volgens DIN 4102 B1 en  
IMO 653 (16).

EIGENSCHAPPEN 
 � Elastisch
 � Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
 � Brandvertragend
 � Hecht op verschillende soorten ondergronden

Kleur Verpakking

lichtgrijs patroon à 310 ml

Sikasil® AS-785
Snel uithardende industriële montagekit/-lijm

OMSCHRIJVING 
Sikasil® AS-785 is een snel en neutraal uithardende 2-compo-
nenten siliconenlijm/-kit. Sikasil® AS-785 is ontwikkeld voor 
industriële lijmtoepassingen waar hoge eisen aan worden 
gesteld, zoals de productie van zonne(warmte)panelen en de 
bevestiging ervan.

EIGENSCHAPPEN 
 � Uitstekende hechting aan glas, metaal, 
gecoat metaal, kunststof en hout.
 � Bestand tegen UV-straling  
en weersinvloeden
 � Blijvend flexibel over een groot  
temperatuurbereik
 � Zeer lange levensduur
 � Hardt uit zonder luchtvochtigheid
 � Uitstekende warmtebestendigheid
 � Goed bestand tegen veroudering
 � TÜV-typegoedkeuring volgens IEC 61215  
en 61646
 � Voldoet aan de eisen van EOTA ETAG 002 voor gelijmde 
glasconstructies
 � Voldoet aan de eisen van ASTM C 1184 voor  
constructies met siliconen

Mengkleur Verpakking Comp.

zwart dual patroon à 490 ml AB
 * kleur A-component: wit/mengkleur: zwart

grootverpakking op aanvraag

Toebehoren

mengbuizen voor dual patronen à 490 ml

pneumatisch lijmpistool voor dual patronen à 490 ml

•   Toebehoren pagina 31
      Mengbuizen, spuitmonden, adapters

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28
        Hand-, pneumatische en accupistolen

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren
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•   Toebehoren pagina 31
      Spuitmonden, unipackadapter

•   Verwerkingsapparatuur vanaf pagina 28
        Handlijmpistolen en pneumatische lijmpistolen

•   Hulpstoffen vanaf pagina 22
Primers, reinigingsmiddelen en toebehoren

Sikasil® SG-20
Hoogwaardige 1-component siliconenlijm

OMSCHRIJVING
Sikasil® SG-20 is een kant-en-klaar neutraal uithardende 
1-component siliconenlijm met een goed standvermogen, die 
een bovengemiddelde mechanische sterkte combineert met 
een uitstekend hechting op meerdere ondergronden, zoals glas 
en metaal. Sikasil® SG-20 kan worden gebruikt als structurele 

EIGENSCHAPPEN 
 � Uitstekend bestand tegen UV en weersinvloeden
 � Hecht uitstekend op glas, metaal, kunststoffen en hout
 � Voldoet aan EOTA ETAG 002, EN 15434, 
 � ASTM C 1184
 � Certificering brandveiligheid (DIN 4102-B1)
 � CE-markering conform European Technical Approval (ETA)

Kleur Verpakking

zwart patroon à 300 ml

zwart unipack à 600 ml

Sikasil® SG-500
Hoogwaardige 2-componenten siliconenlijm

OMSCHRIJVING 
Sikasil® SG-500 is een elastische 2-componenten siliconenlijm 
met een hoge mechanische sterkte en een uitstekende 
hechting op diverse ondergronden. Sikasil® SG-500 is ideaal 
voor structurele beglazing, het verlijmen van zonnepanelen en 
andere veeleisende industriële toepassingen.

EIGENSCHAPPEN 
 � Voldoet aan EOTA ETAG 002, EN 15434, 
ASTM C 1184 CE-markering conform 
 European Technical Approval (ETA) 
 � SNJF-VEC en VI-VEC gecertificeerd
 � Certificering brandveiligheid (DIN 4102-B1)
 � Bestand tegen UV en weersinvloeden

Mengkleur Verpakking Comp.

zwart patroon à 490 ml AB
* kleur A-component: wit/mengkleur: zwart

grootverpakking op aanvraag

Toebehoren

mengbuizen voor dual patronen à 490 ml

pneumatisch pistool voor dual patronen à 490 ml

Sikasil® WS-605 S
Hoogwaardige weerbestendige 1-component siliconenkit

OMSCHRIJVING
Sikasil® WS-605 S is een neutrale, vochtuithardende, elastische 
1-component siliconen-afdichtkit met hoge elasticiteit. Dit hoog-
waardige product is universeel inzetbaar en in het bijzonder geschikt 
als weerbestendige afdichting bij gevels en structurele beglazing. 

EIGENSCHAPPEN 
 � Uitstekend bestand tegen UV en 
weersinvloeden
 � Hecht goed op glas, metaal, kunststoffen  
en hout
 � Vlekt niet op vlakken die aan de voeg grenzen

Kleur Verpakking

wit, zwart patroon à 300 ml

grijs, wit, zwart unipack à 600 ml

beglazingskit bij het verlijmen van zonnepanelen en andere 
veeleisende industriële toepassingen.
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SikaFast®-2590
2-Componenten universele superlijm

OMSCHRIJVING 
SikaFast®-2590 is een snel uithardende en spleetvulende 
universele superlijm gebaseerd op ethyl cyanocrylaat.

EIGENSCHAPPEN 
 � Breed hechtspectrum
 � Spleetvullend tot 5 mm
 � Schuurbaar
 � Poreuze materialen
 � ReukarmKleur Verpakking

crème opaal dual patroon à 10 ml

SikaFast® 
CYANOACRYLAAT SNELLIJMEN
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Sikafloor® Marine
EGALISATIEMORTELS

Sikafloor® Marine-100
Zelfnivellerende mortel voor droge binnenruimten

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine-100 is een lichtgewicht, zelfnivellerende 
1-component mortel. Het wordt gebruikt voor het egaliseren 
van ondergronden en is elastisch. Sikafloor® Marine-100 is 
geschikt voor droge binnenruimten.

Sikafloor® Marine-18
Mortel op polymeergemodificeerde cementbasis

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine-18 is een op polymeergemodificeerd cement 
gebaseerde mortel om scheepsdekken uit te vlakken. Het is 
geschikt voor binnengebruik, ook in natte ruimten.
SikaFloor® Marine-18 is ook onderdeel van de visco-elastische 
Sika Floor® Marine PK-90 systeem.

Verpakking zak à 28 kg

Verpakking zak à 14 kg

Verpakking zak à 25 kg

Verpakking zak à 16 kg

EIGENSCHAPPEN 
 � Uitstekende verwerkingseigenschappen
 � Lage E-modulus
 � 1-Component 
 � Toepasbaar bij hellende vlakken
 � Verpompbaar

EIGENSCHAPPEN 
 � Lichtgewicht, zelfnivellerende 1-component 
 mortel (soortelijke massa 0,90 g/cm³)
 � Beloopbaar na 12 uur
 � Geschikt voor droge ruimten (binnen)
 � E-modulus 1,95 GPa
 � Laagdikten van 3 tot 10 mm
 � Druksterkte meer dan 5 MPa

Sikafloor® Marine-118 FC
Snelhardende egalisatiemortel

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine-118 FC is een snelhardende, zelfnivellerende 
1-component mortel gebaseerd op polymeergemodificeerd 
cement voor gebruik in het interieur van schepen. Het dient om 
dekoppervlakken te nivelleren voordat een afwerkmateriaal 
wordt aangebracht. 

EIGENSCHAPPEN 
 � Snelle uitharding
 � Beloopbaar na 2 uur
 � Ideaal voor sanering en modernisering
 � Hoge druksterkte
 � Uitstekende vloeieigenschappen
 � Verpompbaar
 � 1-Component
 � Ideaal voor zware belastingen

Sikafloor® Marine-120
Zelfnivellerende mortel voor natte binnenruimten

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine-120 is een lichtgewicht, zelfnivellerende 
1-component mortel. Het wordt gebruikt voor het egaliseren  
van ondergronden en is elastisch (hoge E-modulus). 
Sikafloor® Marine-120 is geschikt voor natte binnenruimten.

EIGENSCHAPPEN 
 � Lichtgewicht (soortelijke massa 0,90 g/cm³)
 � Laagdikten van 3 tot 30 mm
 � Geschikt voor droge en natte ruimten (binnen)
 � E-modulus 2,53 GPa
 � Druksterkte meer dan 6,5 MPa
 � Beloopbaar na 12 uur
 � Zelfnivellerend
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Verpakking zak à 20 kg

Verpakking vat à 25 kg

Verpakking zak à 17 kg

Sikafloor® Marine KG-202 N
Lichtgewicht egalisatiemortel

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine KG-202 N is een lichtgewicht 1-component 
mortel voor het egaliseren en/of verhogen van dekken. 
Sikafloor® Marine KG-202 N is geschikt voor natte en droge 
binnenruimten. De flexibiliteit vermindert de kans op  
het ontstaan van spanningsscheuren in het oppervlak. 
Sikafloor® Marine KG-202 N is niet brandbaar en kan ook  
op hellende vlakken worden aangebracht.

EIGENSCHAPPEN 
 � Lichtgewicht (soortelijke massa 0,9 g/cm³)
 � Niet brandbaar
 � Verpompbaar
 � Laagdikten van 8 mm tot 100 mm
 � Geschikt voor droge en natte ruimten (binnen)
 � E-modulus 2,9 GPa
 � Druksterkte meer dan 12 MPa
 � Na 12 uur beloopbaar

Sikafloor® Marine KG-404 N
Middelzware egalisatiemortel

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine KG-404 N is een 1-component mortel voor 
het egaliseren en/of verhogen van dekken. Sikafloor® Marine 
KG-404 N is geschikt voor natte en droge binnenruimten, 
is niet brandbaar en kan ook op hellende vlakken worden 
aangebracht.

EIGENSCHAPPEN 
 � Lichtgewicht (soortelijke massa 1,3 g/cm³)
 � Niet brandbaar
 � Verpompbaar
 � Laagdikten van 5 mm tot 100 mm
 � Geschikt voor droge en natte ruimten (binnen)
 � E-modulus 7,4 GPa
 � Druksterkte meer dan 20 MPa
 � Na 16 uur beloopbaar

SikaTransfloor®-352 ST
Egalisatiemortel voor binnen- en buitentoepassingen

OMSCHRIJVING 
SikaTransfloor®-352 ST is een zelfnivellerende, oplosmiddel-
vrije 2-componenten polyurethaan-egalisatiecompound. 
Ongelijkheden in metalen gelaste vloeren (staal, aluminium) 
of polyester (GRP) dekken kunnen in één handeling worden 
genivelleerd. SikaTransfloor®-352 ST is zowel geschikt voor 
toepassingen binnen als buiten, met name voor teakdekken.

EIGENSCHAPPEN 
 � Uitstekende verwerkingseigenschappen
 � Oplosmiddelvrij
 � Lichtgewicht (1 g/cm3)
 � Geen krimp
 � Goed schuurbaar
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Sikafloor® Marine
SPECIALE PRODUCTEN

Sikafloor® Marine Elastic
Waterdicht membraan

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine Elastic is een waterdichte 1-component 
membraan op basis van polymeergemodificeerd cement.
 Sikafloor® Marine Elastic is ideaal als vochtwering op poreuze 
ondergronden in vochtige ruimten zoals kleedkamers, pantry‘s 
en kombuizen, voorraadruimten en toiletten.

EIGENSCHAPPEN 
 � Geen primer nodig
 � Hoge elasticiteit
 � 1-Component, ready to mix
 � Laag ca. 1 mm
 � Regelbare consistentie
 � Toepasbaar op vochtige ondergronden
 � Aanbrengen met rol, plamuurmes of kwast

Verpakking zak à 20 kg
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Sikafloor® Marine
DEKCOATINGS VOOR GELUID- EN TRILLINGSDEMPING

Sikafloor® Marine VEM
Visco-elastische ontdreuningsmortel

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine VEM is een visco-elastische 1-component 
materiaal op basis van polymeergemodificeerd cement. Het 
wordt binnen gebruikt in combinatie met Sikafloor® Marine-18 
en Sikafloor® Marine-118 FC voor het dempen van trillingen.

EIGENSCHAPPEN 
 � Uitstekende geluid-en trillingsdempend
 � Uitstekende visco-elastische eigenschappen
 � Eenvoudig aan te brengen
 � Oplosmiddelvrij
 � Bevat geen isocyanaten

Sikafloor® Marine PU-Red
Visco-elastische 2-componenten dempingsmortel

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine PU-Red is een 2-componenten vloercoating 
voor geluid- en trillingsdemping. SikaFloor® Marine PU-Red 
is onderdeel van diverse visco-elastische SikaFloor®  Marine 
systemen.

EIGENSCHAPPEN 
 � Uitstekende geluid- en trillingsdemping
 � Geen krimp
 � Oplosmiddelvrij

Verpakking zak à 16 kg

Verpakking zak à 12 kg
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Sikafloor® Marine
VLOERSYSTEMEN VOOR GELUID- EN TRILLINGSDEMPING

Sikafloor® Marine Litosilo N/Sikafloor® Marine Litosilo X*
Geluiddempend vloersysteem voor A60-constructies

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine Litosilo N/X zijn niet brandbare, verpomp-
bare 1-component mortels voor zwevende vloersystemen. De 
eerste laag van het vloersysteem bestaat uit een minimaal 20 
mm dikke laag mineraalwol. Daarop wordt Sikafloor® Marine 
Litosilo N/X met een laagdikte van minimaal 25 mm aange-
bracht. De geringe inbouwhoogte van 45 mm kenmerkt het 
constructieve voordeel van dit systeem.
Sikafloor ® Marine Litosilo N/X hebben een hoge E-modulus, 
wat kans op spanningsscheuren verminderd. Litosilo X kan ook 
worden toegepast als egalisatiemortel voor stalen scheeps-
dekken.

EIGENSCHAPPEN 
 � Voldoet aan de eisen van brandwerendheids-
klasse A60 met een laagdikte van slechts 45 mm
 � Egaliseert oneffenheden
 � Uitstekende geluiddempende eigenschappen
 � Verpompbare 1-component egalisatiemortels

Verpakking

Sikafloor® Marine Litosilo N zak à 20 kg

Sikafloor® Marine Litosilo X zak à 20 kg

• hierna te noemen Sikafloor® Marine Litosilo N/X

Sikafloor® Marine Litosilo Steel
Geluiddempend vloersysteem voor A60-constructies

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine Litosilo Steel is een zwevend vloersysteem 
dat met een laagdikte van 55,5 mm voldoet aan de eisen 
van brandwerendheidsklasse A60. De eerste laag van het 
vloer systeem bestaat uit een 50 mm dikke laag mineraalwol. 
Daarop worden twee lagen staalplaat gelijmd met Sikafloor® 
Marine PU-Red. Sikafloor® Marine Litosilo Steel kenmerkt zich 
doordat al na één dag verdere vloerbedekking aangebracht kan 
worden. 

EIGENSCHAPPEN 
 � Voldoet aan de eisen van brandwerendheids-
klasse A60
 � Verdere vloerafwerking al na één dag
 � Hoge mate van geluiddemping
 � Lage inbouwhoogte 55,5 mm
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Sikafloor® Marine PK-90 N
Visco-elastisch meerlagensysteem voor geluid- en trillingsdemping

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine PK-90 N is een visco-elastisch vloersysteem 
dat bestaat uit één laag Sikafloor® Marine PU-Red en een 
laag van Sikafloor® Marine-18 of -118 FC. Met een laagdikte 
van slechts 10 mm dempt Sikafloor® Marine PK-90 N niet 
alleen trillingen, maar egaliseert het ook oneffenheden. Op dit 
vloersysteem kan verder bijvoorbeeld een dunne laag Sika-
floor® Marine-100 worden aangebracht voordat bijvoorbeeld 
vloerbedekking wordt gelegd.

EIGENSCHAPPEN 
 � Goede trillingsdemping
 � Egaliseren en trillingsdemping in één
 � 1-Component deklaag op basis van cement

Sikafloor® Marine PK-90 Steel
Visco-elastisch meerlagensysteem voor geluid- en trillingsdemping

OMSCHRIJVING 
Bij speciale toepassingen kan de vloersysteemhoogte zijn 
begrenst. Dan biedt Sika met het visco-elastische vloer-
systeem Sikafloor® Marine PK-90 Steel de ideale oplossing. Dit 
product kan in laagdikten van slechts 3 mm worden aange-
bracht. De geringe systeemhoogte is mogelijk door het gebruik 
van staalplaten, die op de 2-componenten Sikafloor® Marine 
PU-Red worden aangebracht. Dit gecombineerde systeem 
heeft zeer hoge trillingsdempende eigenschappen.

EIGENSCHAPPEN 
 � 3 mm laagdikte
 � Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
 � Na één dag overloopbaar

Sikafloor® Marine VES-515
Visco-elastisch, trillingsdempend vloersysteem

OMSCHRIJVING 
Sikafloor® Marine VES-515 is een visco-elastische 1-component 
silaan gemodificeerde polymeer voor trillingsdemping op 
verticale vlakken.

EIGENSCHAPPEN 
 � Goede trillingsdemping
 � Verticaal aan te brengen
 � Siliconen- en PVC-vrij
 � Isocyanaat- en oplosmiddelenvrij
 � 1-Component
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PRIMERS

Sika® Primer-290 DC

Kleur Verpakking

transparant blik à 30 ml

transparant blik à 250 ml

transparant blik à 1 ltr

transparant blik à 5 ltr

OMSCHRIJVING 
Sika® Primer-290 DC (voorstrijk) is een transparante, licht-
gele en laag viskeuze vloeistof die droogt door reactie met 
luchtvochtigheid en wordt gebruikt voor de voorbehandeling 
van poreuze ondergronden. Sika® Primer-290 DC werkt als 
hechmiddel tussen Sika-producten en onder andere teak, 
mahonie, Iroko, kurk en GVK.

Sika® MultiPrimer Marine

Kleur Verpakking

transparant blik à 30 ml

transparant blik à 250 ml

transparant blik à 1 ltr

OMSCHRIJVING 
Sika® MultiPrimer Marine is een transparante, lichtgele en 
laag viskeuze vloeistof die droogt door reactie met luchtvoch-
tigheid, en wordt gebruikt ter verbetering van de hechting en 
optimalisatie van het oppervlak. Sika®  MultiPrimer Marine 
verbetert de hechting op diverse materialen zoals hout, kurk, 
metalen (inrubberen van houten dekken), mahonie, Douglas en 
kurk, metalen als aluminium en galvanisch verzinkt staal, GVK, 
kunststoffen en coatings. De primer is zowel geschikt voor 
poreuze als niet poreuze ondergronden.

Sika® Primer-204 N

Kleur Verpakking

geel blik à 250 ml

OMSCHRIJVING 
Sika® Primer-204 N is een laag viskeuze vloeibare primer 
voor de voorbehandeling van metalen ondergronden zoals 
staal, RVS, gegalvaniseerd staal, aluminium en geanodiseerd 
aluminium.

Sika® Primer-204 N is geen roestwerende coating.
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Sika® Primer-206 G+P

Kleur Verpakking

zwart blik à 30 ml

zwart blik à 100 ml

zwart blik à 250 ml

zwart blik à 1 ltr blik

OMSCHRIJVING 
Sika Primer-206 G+P is een zwarte, vochtuithardende primer 
voor de voorbehandeling van hechtvlakken, speciaal bij het 
 lijmen van glas. Sika® Primer-206 G+P verbetert ook de 
hechting bij het lijmen van glas met een keramische rand, 
kunststoffen en metalen. 

Geen primer aanbrengen op achtergebleven lijmresten.

Sika® Primer-209 N

Kleur Verpakking

zwart blik à 30 ml

zwart blik à 250 ml

OMSCHRIJVING 
Sika® Primer-209 N is een zwarte, laag viskeuze vochtuithar-
dende primer voor de voorbehandeling van gelakte oppervlak-
ken (acryl, alkyde/melamine, poedercoatings, moffelvernissen) 
of kunststoffen (zoals PMMA, polycarbonaat, polystyreen 
GRP, ABS, PVC) voordat hierop Sikaflex® producten worden 
aangebracht.

SikaCor® ZP Primer 

OMSCHRIJVING 
SikaCor® ZP Primer is een 2-componenten primer op basis 
van polyurethaan met actieve corrosiebescherming. Deze 
robuuste, snelhardende corrosiebescherming is met name 
geschikt voor metalen en aluminium scheepsdekken.

Kleur Verpakking

grijs blik à 12,5 kg

grijs blik à 30 kg
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HECHTVERBETERAARS

Sika® Aktivator-100

OMSCHRIJVING 
Sika® Aktivator-100 is een reinigingsmiddel en 
hechtverbeteraar, speciaal ontwikkeld voor de 
voorbehandeling van hechtvlakken, die veel gebruikt 
worden in de jacht- en scheepsbouw.

Kleur Verpakking

transparant blik à 30 ml

transparant blik à 250 ml

transparant blik à 1 ltr

Sika® Aktivator-205

OMSCHRIJVING
Sika® Aktivator-205 is een alcoholhoudende 
reinigingsvloeistof waarmee de hechtvlakken voor 
het lijmen en afdichten met Sika producten kunnen 
worden gereinigd en geactiveerd. Geschikt voor het 
reinigen en activeren van ondergronden van metaal, 
kunststof, geglazuurd keramiek en en 2-componen-
ten coatings.

Kleur Verpakking

transparant blik à 30 ml

transparant blik à 250 ml

transparant blik à 1 ltr

transparant emmer à 5 ltr

Sika® ADPrep

Kleur Verpakking

transparant blik à 250 ml

OMSCHRIJVING 
Sika® ADPrep is een reinigend en activerend 
voorbehandelingsmiddel voor het aanbrengen 
van SikaFast® 2-componentlijmen op metalen en 
kunststoffen.
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REINIGINGS- EN 
VERZORGINGSMIDDELEN 
EN TOEBEHOREN

Sika® Cleaner-350 H

OMSCHRIJVING 
Sika® Cleaner-350 H is een bijzonder 
handreinigings systeem dat bestaat uit niet kras-
sende en niet schurende handreinigingsdoeken. 
Naast normaal vuil verwijdert Sika® Cleaner-350 H 
ook vetten, smeermiddelen, lijmen, olie, teer, 
inkten, was en allerlei ander moeilijk te verwijderen 
vuil. 

Verpakking

emmer à 70 reinigingsdoekjes

Sika® Cleaner P

OMSCHRIJVING  
Sika® Cleaner P is een alcoholhoudend oplosmiddel 
voor het reinigen van niet poreuze oppervlakken. 
Sika® Cleaner P verwijdert vet, olie, stof en vuil van 
oppervlakken als kunststof, polyester, metalen met 
poedercoating, glas en metaal.

Niet gebruiken op poreuze ondergronden.

Kleur Verpakking

transparant blik à 1 ltr

transparant blik à 5 ltr

Sika® Remover-208

OMSCHRIJVING 
Sika® Remover-208 is een oplosmiddelhoudend en 
veelzijdig inzetbaar reinigingsmiddel voor het reini-
gen van gelakte en sterk vervuilde oppervlakken, en 
voor het verwijderen van niet uitgeharde lijm.

Gebruik Sika® Cleaner-350 H om vuilresten van de 
huid te verwijderen. Draag beschermende hand-
schoenen tijdens de verwerking.

Kleur Verpakking

transparant blik à 1 ltr
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OMSCHRIJVING 
Sika® Teak Oil Neutral is een speciale olie op plantaardige basis, 
voor het onderhoud van teakdekken en teakmeubelen, die met 
Sikaflex®-290 DC PRO zijn ingerubberd. Dit middel brengt de 
natuurlijke teakkleur terug en accentueert de nerfwerking in 
het hout. Daarnaast biedt het langdurige bescherming tegen 
zeewater en zoet water, UV-straling en verwering. Sika® Teak Oil 
Neutral is oplosmiddelenvrij en opvallend zuinig in het gebruik.

Verpakking

flacon à 500 ml

can à 2,5 ltr

Verpakking

flacon à 500 ml

can à 2,5 ltr

can à 10 ltr

Sika® Teak C+B
Hoogwaardig reinigingsmiddel

OMSCHRIJVING   
Sika® Teak C+B is hoogwaardig reinigingsmiddel voor teakhout, 
dat speciaal is ontwikkeld voor de verzorging van teakdekken 
die met Sikaflex®-290 DC PRO zijn ingerubberd. Het verwijdert 
vuil, zoutresten, olieachtige vlekken en algen. Sika® Teak C+B is 
volledig biologisch afbreekbaar en voldoet aan de REACH-eisen.

Sika® Teak Oil Neutral
Oplosmiddelenvrije onderhoudsolie voor teakhout

Sika® Afgladmiddel N

OMSCHRIJVING 
Sika® Afgladmiddel N is een hulpmiddel voor het 
economisch en professioneel gladstrijken van kit- en 
lijmvoegen. 
Sika® Afgladmiddel N lost geen bestanddelen op uit de 
lijmen en kitten. Sika® Afgladmiddel N is een alternatief 
voor zeepoplossingen, die soms stoffen oplossen uit de kit 
of lijm en zo sporen nalaten aan de voegranden. 

Verpakking

fles à 1 ltr

can à 10 ltr
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Sika® Cleaner G+P

OMSCHRIJVING  
Sika® Cleaner G+P is een IPA oplossing voor het reinigen van 
glas en andere niet poreuze oppervlakken. 
Sika® Cleaner G+P verwijdert vingerafdrukken, resten en 
vuil. Het product laat geen resten achter waardoor het 
gebruiksvriendelijk is. Het raamoppervlak behoeft na afloop 
niet opnieuw te worden schoongewreven. 

Verpakking

fles à 500 ml

can à 25 ltr

Sika® Cleaner PCA

OMSCHRIJVING 
Sika® Cleaner PCA is een voorbehandelingmateriaal van 
melamineschuim, dat bij voorkeur in combinatie met Sika® 
Cleaner G+P wordt gebruikt. Het is speciaal ontwikkeld voor het 
verwijderen van hardnekkig vuil dat niet door conventionele 
 reinigingsmiddelen kan worden verwijderd zonder de onder-
grond te krassen. Al tijdens het reinigen met Sika® Cleaner PCA 
is het reinigende effect te zien. Bespuit het vervuilde oppervlak 
met Sika® Cleaner G+P of een vergelijkbare andere soort glas-
reiniger. Wrijf daarna met Sika® Cleaner PCA over het opper-
vlak. Sika® Cleaner PCA is uitsluitend bedoeld voor eenmalig 
gebruik. Laat het oppervlak volledig drogen voordat er andere 
voorbehandellingen plaatsvinden. Het is daarnaast ideaal voor 
het eenvoudig en egaal aanbrengen van Sika primers.

Kleur Verpakking

wit doos à 168 stuks
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HANDLIJMPISTOLEN

OMSCHRIJVING 
Stevig, eenvoudig te hanteren handpistool met robuuste 
houder voor werkplaatsgebruik en geoptimaliseerde overbren-
ging voor het verwerken van Sika lijmen en kitten uit 300 ml 
patronen.

GEBRUIK VAN UNIPACKS 
1 Plaats de unipack in het pistool
2 Clip afsnijden, maar niet verder insnijden
3 Unipackadapter met spuitmond plaatsen

OMSCHRIJVING 
Lichtgewicht, makkelijk te hanteren handpistool voor het ver-
werken van Sika lijmen en kitten uit 400 ml (Avon 400) resp. 
600 ml (Avon 600) unipacks.

Handpistool voor dual patronen

OMSCHRIJVING 
Handpistool voor de 50 ml SikaFast® dual patroon.

H-40
Handpistool voor patronen

Avon-400 / Avon-600
Handpistool voor unipacks
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PNEUMATISCHE LIJMPISTOLEN

Wilton-400/-600
Pneumatisch pistool voor unipacks

GEBRUIK VAN UNIPACKS  
1 Plaats de unipack in het pistool
2 Clip afsnijden, maar niet verder insnijden
3 Unipackadapter met spuitmond plaatsen

OMSCHRIJVING 
Traploos regelbaar pneumatisch pistool met speciale zuiger 
voor optimale leging, voor het verwerken van Sika-lijmen en 
kitten in 400 ml (Sika® Wilton 400) resp. 600 ml (Sika® Wilton 
600) unipacks. 

Sherborne Combi
Pneumatisch duwstangpistool voor patronen

OMSCHRIJVING 
Traploos regelbaar pneumatisch pistool voor het snel en 
makkelijk verwerken van Sika lijmen en kitten in patronen. De 
patroon wordt leeggedrukt door een pneumatisch aangedreven 
duwstang.

Pneumatische pistolen voor dual patronen

OMSCHRIJVING 
Pneumatische pistolen voor de verwerking van dual patronen 
met 2-componenten SikaFast® (250 ml en 490 ml),  
Sikaflex® (490 ml) en Sikasil® (490 ml) lijmen en kitten.

Afb. 1: Pistool voor 
250 ml dual patronen

Afb. 2: Pistool voor 
490 ml dual patronen
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Pistool VPE

PowerCure V-mengbuizen doos à 50 stuks

PowerCure ronde mengbuizen doos à 40 stuks

POWERCURE TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING 
De PowerCure Dispenser is nodig voor het ver-
werken van PowerCure lijmen zoals Sikaflex®-268 
PowerCure. Het biedt de precisie van pomp- en doseer-
installaties zoals die in de moderne productieprocessen 
worden gebruikt. De mechanische aandrijving garandeert het 
dynamisch mengen en doseren van de lijm, en biedt daarmee 
een nauwkeurige controle over het uitstootvolume.

PowerCure Dispenser

OMSCHRIJVING 
Gebruik voor PowerCure lijmen als Sikaflex®-268 PowerCure de 
PowerCure mengbuizen. Deze zijn verkrijgbaar als V-spuitmond 
en als ronde spuitmond.

PowerCure mengbuizen
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TOEBEHOREN

Spuitmonden en adapters

Omschrijving Verpakking

standaard spuitmond met reliëf transparant (ca. 8 cm) zak à 12 stuks

ruitenlijm spuitmond (driehoekige spuitmond met aanslag, ca. 6,2 cm) zak à 12 stuks

unipack spuitmond transparant (ca. 12,5 cm) 1 stuk

adapter (fijn schroefdraad M15x1,5) voor unipack-verwerking met standaardspuitmonden (ca. 5 cm) 1 stuk

PowerCure V-mengbuizen doos à 50 stuks

PowerCure ronde mengbuizen doos à 40 stuks

Mengbuizen

Omschrijving Verpakking

mengbuis (MKHX 03-16S) voor SikaFast® zak à 10 stuks

mengbuis (MBHX 05-16T) voor SikaFast® 50 ml (ca. 11 cm) zak à 10 stuks

mengbuis (MFQX 07-24T) voor SikaFast® 250 ml (ca. 13,7 cm) zak à 50 stuks

mengbuis (MFHX 10-18T) voor SikaFast® 490 ml (ca. 22,4 cm) 1 stuk

mengbuis (MGQ 10-19D) voor Sikasil® 490 ml (ca. 15,7 cm) 1 stuk

mengbuis (MFMX 08-24T) voor SikaForce®-7720 L45 (ca. 22,3 cm) 1 stuk

 Overige toebehoren en reserve-onderdelen

Omschrijving Verpakking

Sika® Cleaner PCA doos à 48 stuks

Sika® Cleaner PCA doos à 168 stuks



• Op 6 continenten
• In 101 landen
• Meer dan 200 productie- en marketinglocaties
• Wereldwijd 17.000 werknemers

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de 
markt van gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel 
de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, 
trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van haar producten.

Sika’s productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulp-
stoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor 
dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële 
en sportvloeren, en systemen voor zowel daken als waterdichting. Sika is 
wereldwijd aanwezig in 101 landen en heeft meer dan 17.000 werk nemers 
en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het suc-
ces van haar klanten.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden 
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder 
nummer 69/2016) van toepassing. 

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het 
product informatieblad. ©
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SIKA - UW LOKALE PARTNER MET EEN 
WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56 Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
3542 EG Utrecht Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
Postbus 40390 info@nl.sika.com
3504 AD Utrecht www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
Duurstedeweg 7 Tel: +31 (0)570 - 620 744
7418 CK Deventer Fax: +31 (0)570 - 608 493
Postbus 420 verkoop.pulastic@nl.sika.com
7400 AK Deventer www.pulastic.com


