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EEN ONDERNEMING MET MEER DAN 100 JAAR 
GESCHIEDENIS
De geschiedenis van Sika gaat terug tot 1910: voor de 
elektrifi catie van de Gotthard-spoortunnel door de Zwitserse 
Alpen was een veilig waterdichtingssysteem nodig. Kaspar 
Winkler ontwikkelde toen een compleet nieuwe oplossing voor 
het chemisch waterdicht maken van cementmortels en beton. 
Deze uitvinding vormde het begin van de onderneming en het 
merk Sika. Tegenwoordig is Sika met haar complete systemen 
en probleemoplossingen dé wereldmarktleider in de technologie 
van de gespecialiseerde chemische toepassingen in de bouw en 
industrie. Op alle continenten zijn werknemers van Sika actief 
en worden Sika producten gebruikt. Wereldwijd heeft Sika 
vestigingen in meer dan 84 landen. 

INNOVATIE EN TECHNOLOGIE
Sika is een pionier op het gebied van technologische innovaties 
om de mondiale uitdagingen aan te gaan. Sika’s Research & 
Development afdelingen bestaan uit gecoördineerde centrale 

en regionale vestigingen over de hele wereld. Centraal staat 
Sika Technology AG aan het hoofd van de langetermijn 
onderzoeksprogramma‘s voor de Sika Groep. Deze innovatieve 
onderzoeksprogramma‘s sluiten aan op de kerncompetenties 
van Sika en richten zich op oplossingen voor betonproductie, 
waterdichting, dakbedekking, vloeren, afdichting, verlijming, 
verankeren, versterking, reparatie en bescherming van 
constructies samen met innovaties in verlijming van stalen en 
glazen gevels. 

HOGE KWALITEIT BOUWOPLOSSINGEN
Sika levert intelligente oplossingen met de meest 
geavanceerde technologieën door middel van service, rijke 
ervaring en unieke expertise. De onderneming heeft over 
de hele wereld talrijke succesvolle referentieprojecten en is 
befaamd om haar betrouwbare bouwoplossingen van hoge 
kwaliteit die voldoen aan de meest recent goedgekeurde 
tests, normen en regelgevingen.

SIKA OPLOSSINGEN 
VOOR DE BOUW
Wereldleider in gespecialiseerde chemische toepassingen in de bouw sinds 1910.

Oplossingen voor het verlijmen van houten vloeren 
in de Koninklijke schouwburg Skuespilhuset - Kopenhagen - Denemarken



3Sika oplossingen voor de bouw

INDEX

4 Sika oplossingen voor beton- en cementtechnologie

6 Sika oplossingen voor waterdichting

8 Sika oplossingen voor vloersystemen

10 Sika oplossingen voor waterdichting balkons

12 Sika oplossingen voor staalbescherming

14 Sika oplossingen voor reparatie, bescherming  
en versterking van beton

16 Sika oplossingen voor structurele verlijming en inbedding

18 Sika oplossingen voor voegafdichting

20 Sika oplossingen voor elastische verlijmingen, houten vloeren, 
gevelpanelen

22 Sika oplossingen voor daksystemen



4 Sika oplossingen voor de bouw

1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR BETON- EN 
CEMENTTECHNOLOGIE

KERNCOMPETENTIE
Sika heeft voor zowel gebouwen als bouwwerken uit 
de burgerlijke bouw die zijn opgetrokken uit beton, een 
uitstekende staat van dienst opgebouwd. Sika bezit 
een uitgebreid gamma van innovatieve hulpstoffen en 
toeslagstoffen ter verbetering van de kwaliteit en de 
verwerkbaarheid van cement en beton, die goedgekeurde en 
kosteneffectieve oplossingen bieden. 
Sika is ook een betrouwbare leverancier aan betoncentrales, 
producenten van geprefabriceerd beton en op de werf 
gemaakt beton.

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
Sika staat sinds 1910 in de voorhoede bij de productie van 
kwaliteitshulpstoffen en cementtoeslagstoffen voor beton 

en mortelproducten. Toonaangevend in de technologie van 
oplossingen voor cement en beton, tracht Sika altijd te 
voldoen aan de meest recente marktbehoeften, ecologische 
eisen en nieuwe regelgeving. 
Sika’s meest recente succesvolle ontwikkeling omvat de 
Sika® ViscoCrete® technologie waarmee de prestatie en 
eigenschappen van vers en uitgehard beton worden verbeterd.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING
 ́  Ontwikkeling van betonmengsels
 ́  Ondersteuning bij laboratorium- en veldtesten
 ́  Eigen Sika-laboratorium
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SPECIALITEIT VAN SIKA
Het Sika® ViscoCrete® assortiment is 
een mondiaal succesvolle serie van ultra-
superplastificeerders. Het wordt gebruikt om 
eigenschappen van vers en uitgehard beton 
te verbeteren en bezit uitstekende prijs-/
prestatievoordelen. Verdere ontwikkeling 
met polymeren door Sika maakt ongelooflijke 
resultaten mogelijk samen met Sika® 
ViscoCrete® – het is zelfs mogelijk om 
beton te produceren met nooit verwachte 
eigenschappen! Sika® ViscoCrete® wordt ook 
in poedervorm gebruikt voor de productie 
van producten op basis van droog cement die 
geleverd worden in zakken of silo.

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Waterreducerende 
hulpstoffen

Sika® ViscoCrete® Zeer efficiënte superplastificeerder op basis van polycarboxylaten

Sika® ViscoFlow® Superplastificeerder en sterk waterreduceerder met een lang behoud van verwerkbaarheid; 
biedt innovatieve oplossingen aan voor cement met laag alkaligehalte 

Hulpstoffen  
voor het regelen  
van de bindingssnelheid

Sika® Retarder® Sterke vertragende effecten. Vertraging van de binding > 24 uur mogelijk, afhankelijk van de 
verwerkings- omstandigheden en mengrecept

SikaTard® Langdurige stabilisatie van de consistentie voor gespoten beton door regeling van de 
cementhydratatie

SikaRapid® Aanzienlijke toename van de aanvangssterkte tijdens uitharding of binding

Sigunit® Versneller voor spuitbeton voor gespoten toepassingen die zeer snelle binding vereisen

Hulpstoffen  
voor een betere 
duurzaamheid

Sika® Control Sterke reducties in betonkrimp. Tot 40% is mogelijk

Sika® FerroGard® Hulpstoffen die aanzienlijke reductie van wapeningscorrosie mogelijk maken

SikaAer® Mogelijkheid om de luchtbelvorming te controleren, om de verwerkbaarheid  
en vorstbestendigheid te verbeteren

SikaFume® Bevat silica fume (microsilica). Aanzienlijke verbetering van sterkte en duurzaamheid

Toevoegingen  
voor het maalproces

SikaGrind® Wordt gebruikt om cementproductie te versnellen en het energieverbruik ervan  
te reduceren
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1  Betonoplossingen voor de dam en de brug van de Hoover Dam, Coloradorivier - USA
2  Productie stortklaar beton
3  Betonproductie op bouwplaats
4  Geprefabriceerd beton
5  Productie van semi-droge producten
6  Cementproductie
7  Speciale betontoepassingen
8  Betonondersteunende producten
9  Toepassingen met gespoten beton
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1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR WATERDICHTING

KERNCOMPETENTIE
Sika biedt bewezen en economisch waterdichte oplossingen 
aan voor zelfs de meest uitdagende eisen. Sika denkt na over 
het volledige waterdichtingsproces tot in het kleinste detail. 
Typische waterdichtingstoepassingen zijn ondergrondse 
constructies voor gebouwen, tunnels en andere constructies 
in de burgerlijke bouw. Sika levert ook speciale oplossingen 
voor drinkwaterreservoirs en afvalwaterconstructies en 
biedt een uniek gamma complete systemen en producten 
aan op basis van uitgebreide ervaring. Tevens ondersteunt 
Sika projecteigenaren, ingenieurs en aannemers tijdens het 
ontwerp- en bouwproces.

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
Sika, hét toonaangevende bedrijf in de wereld op het gebied 
van waterdichting, produceert al sinds 1910 innovatieve 
waterdichtings-producten van hoge kwaliteit. 
Sika’s waterdichtingstechnologieën omvatten: het 
geïntegreerde “White Box” concept, een waterdicht beton 

in combinatie met voegbanden; Sika levert ook flexibele 
PVC en FPO membranen van hoge kwaliteit met een 
uniek compartimentsysteem; polyurea-, polyurethaan- 
en epoxycoatings; complete injectiesystemen; mortels, 
bepleisteringen enz. Veel van de producten voldoen aan de 
meest strenge goedkeuringseisen voor drinkwater.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING
 ́  Concepten, specificaties en detaillering
 ́  Werf-specifieke oplossingen, bijvoorbeeld onderdelen  

op maat
 ́  Applicatietraining en ondersteuning op de werf
 ́  Goedgekeurde kwaliteitscontrolesystemen
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SPECIALITEIT VAN SIKA

Complete Sika oplossingen voor 
waterdichte constructies: Voor uw 
gemoedsrust en een veilige waterdichte 
constructie kunt u bouwen op Sika’s 
100 jaar lange ervaring in waterdichting. 
Op basis van het unieke portfolio met 
waterdichtingsproducten voorziet 
Sika u van de geoptimaliseerde 
waterdichtingsoplossing voor uw project. 
Samen met onze ontwerp- 
expertise en kennis van toepassing op de 
bouwplaats krijgt een Sika® systeem een 
toegevoegde waarde.

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Waterdicht beton 
“White Box”: 
Waterdichtingshulpstof 
voor beton en mortel

Sika® ViscoCrete® Zeer efficiënte superplastificeerder op basis van polycarboxylaten

Sika® WT-200 Capillaire poriën blokkerende hulpstof voor waterdichting van beton en mortel

Waterdichting  
van voegen

Sika® & Tricosal® 
kunststof voegbanden

Waterstops voor constructie- en expansievoegen, op basis van elastomere materialen,  
PVC / TPO

SikaFuko® Herinjecteerbare injectieslangen voor constructievoegen en als backup-systeem voor 
waterdichting

SikaSwell® Serie van zwelbanden en afdichtingskitten voor constructievoegen en afdichting van 
doorvoeringen

Sikadur® Combiflex® SG Veelzijdig systeem van waterdichtingsbanden voor voegafdichtingen, geschikt voor verlijming 
op beton, staal, steen etc. – voor voegen, scheuren en randafwerkingen

Waterdichtingsfolies Sikaplan® WP /  
WT Systemen

Flexibele waterdichtingsmembranen op basis van synthetische PVC en TPO. Voornamelijk 
gebruikt voor waterdichting van grote kelders, tunnels en waterhoudende constructies inclusief 
alle benodigde accessoires voor detailpunten

Volledig aanhechtend 
membraansysteem

Sikaproof® A Een op voorhand aangebracht waterdichtingssysteem dat bestaat uit een FPO-reliëfmembraan 
dat voorzien is van een afdichtingsraster en een niet-geweven doek

Injectiesystemen Sika® InjectoCem Cement en hybride injectiematerialen voor waterdichting

Sika® Injection serie Flexibele acryl en polyurethaan injectieschuimen en harsen

Sikadur® Epoxyharsen voor structurele injectie en verlijming

Vloeibaar aangebrachte 
membranen

Sikalastic® 800 serie Hoogwaardige vloeibaar aangebrachte waterdichtingsmembranen op basis van polyurethaan 
en polyurea

Waterdichte mortels/
coatings

SikaTop®-107 Flexibele voorgedoseerde 2-component mortel voor waterdichting en bescherming. Handmatig 
of machinaal aangebracht. Geschikt voor drinkwater

Sikagard®-136 DW 2-Component epoxycoating voor tankbekleding. KIWA certificatie volgens -Richtlijn 
BRL- K19002 als geschikte bekleding voor drinkwater op minerale ondergrond. KIWA 
productcertificaatnummer K49014/01
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1  Oplossing voor waterdichting van kelder met behulp van membranen  
bij de Golden Mile - Dubai - VAE

2  Details van waterdichting met membranen
3  Waterdicht beton
4  Kunststof voegbanden
5  Waterdichting van brugdek
6  Waterdichting van tunnels
7  Waterdichting voor drinkwaterreservoirs
8  Waterdichting voor natuurzwemvijvers
9  Waterdichting voor zwembaden
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1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR VLOERSYSTEMEN

KERNCOMPETENTIE
Sika heeft een jarenlange ervaring en een wereldleiderpositie 
op het gebied van oplossingen voor vloeren, coatings en de 
verlijming van houten vloeren. Sika oplossingen voldoen 
aan de behoeften van de klant en voorzien in een breed 
scala aan functies die horen bij de toepassingsgebieden 
zoals bijvoorbeeld industriële vloeren met mechanische en 
chemische bestendigheid, cleanroomspecificaties, residentiële 
en commerciële vloeren met eisen op het gebied van esthetica 
en lage VOS-emissies, elastisch verlijmde houten vloeren voor 
betere akoestiek enz. 

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
Sika oplossingen voor vloeren en coatings zijn gebaseerd 
op vele soorten technologieën zoals: epoxy-, PUR- 
en PMMA-harsen; combinaties van verschillende 
bindmiddeltechnologieën zoals PU & Cement en EP & 
Cement voor oplossingen die alle soorten eisen voor 
industriële en commerciële toepassingen vervullen. Sika’s 

kwaliteitsproducten zijn ontworpen volgens de meest 
recente trends en eisen, en voldoen aan alle regelgevingen en 
standaarden, vb. parkeerterreinen, AgBB, M1, enz. Bovendien 
is Sika wereldleider in VOS en ESD/ECF vloertechnologie. 
Sika biedt ook hoogwaardige oplossingen voor de elastische 
verlijming van houten vloeren op basis van 1-component PU- 
en AT-technologie aan, die voldoen aan de strengste emissie-
eisen (EC-1) en creatieve ontwerpen mogelijk maken.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING 
 ́ Concepten, specificaties en detaillering
 ́ Applicatietraining en ondersteuning op de bouwplaats
 ́ Innovatief, tijdbesparend gereedschap
 ́ Project Consulting
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SPECIALITEIT VAN SIKA

Sikafloor®-CR en Sikagard®-CR voor 
cleanroom geschikte oplossingen: Sika 
is de eerste onderneming die een unieke 
geavanceerde oplossing voor vloeren en 
coatings in cleanroomomgevingen heeft 
ontwikkeld die voldoet aan de CSM-
standaarden (Cleanroom Suitable Materials). 
CSM beperkt niet alleen VOS/AMC 
emissies (Vluchtige Organische Stoffen/ 
Airborne Molecular Contaminants), maar 
ook deeltjesemissies. Deze ontwikkeling 
beantwoordt aan de meest recente 
eisen voor het produceren onder strenge 
cleanroomvoorwaarden.

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Magazijnen, logistiek, 
detailhandel, verkoop

Sikafloor®-2540 W Watergedragen vloercoating op basis van epoxy voor gladde vloeren. Droogt snel en is 
gemakkelijk te onderhouden – VOS-vrij in toepassing

Productie  
en verwerking

Sikafloor®-PurCem® Combinatie van polyurethaan en cement voor zeer slijtvaste, chemicaliënbestendige  
en hygiënische oppervlakken. Bestand tegen thermische schokken en stoomreiniging

Sikafloor®-Pronto Snel uithardende, flexibele en decoratieve oplossing op basis van acrylaat voor medium slijtage

Cleanroomomgeving Sikafloor®-266 CR Speciale epoxy met lage VOS / AMC en deeltjesemissies. Hoge slijtvastheid en chemische 
bestendigheid

EPA (ESD – beschermde 
ruimte)

Sikafloor®-235 ESD Op basis van epoxy, anti-statische / ESD vloeren met hoge slijt- en afschuurweerstand. 
Gemakkelijk te reinigen. Gekleurde en gladde oppervlakken

Boven- en 
ondergrondse
parkeergarages

Sikafloor®-263 SL/-264 Op basis van epoxy, slipvaste slijtlaag met hoge afschuurweerstand en stootvastheid

Sikafloor®-350 N/-359 N Op basis van polyurethaan, beschermende bovendekwaterdichting en slijtlaag met hoge 
afschuurweerstand en scheuroverbruggende eigenschappen

Residentiële, openbare 
en bedrijfsgebouwen

Sikafloor®-330/-305 W Op basis van polyurethaan, glad, lage VOS “ComfortFloor”. Geluidabsorberend, geluidisolerend 
en decoratief. Voldoet aan de meest recente normen voor binnenluchtkwaliteit

Bekleding  
van tankwanden  
en opvangbakken,  
ook voor drinkwater 

Sikagard®-63 N Op basis van epoxy, oplosmiddelvrije coating met hoge afschuurweerstand en chemische 
bestendigheid

Sikafloor®-390 Hoge slijt-, afschuur- en chemische weerstand

Sikagard®-136 DW 2-Componenten epoxycoating voor tankbekleding. KIWA certificatie volgens BRL-K19002 als 
geschikte bekleding voor drinkwater op minerale ondergrond. KIWA productcertificaatnummer 
K49014/01

Wandcoatings Sikagard®-Wallcoat (CR) Watergedragen epoxycoating voor binnenmuren

Sikagard®-203 W Ongevoelig voor schimmels, voor oppervlakken met hoge vochtigheid

Zuurbestendige 
Coatings

Sika® Asplit® Gladde flexibele coating met uitstekende chemische bestendigheid

Sportvloeren Descol systemen Sportvloeren op basis van PU

6
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1  Oplossing voor industriële vloeren bij de Sika polyurethaanproductie,  
Fabriek Kapaflex - Düdingen - Zwitserland

2  Zure omgevingen
3  Wanden en plafonds
4  ESD-ruimtes
5  Verlijming van houten vloeren
6  Cleanroomomgevingen
7  Commerciële en openbare ruimtes
8  Parkeergarages
9  Descol sportvloeren
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1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR WATERDICHTING BALKONS, 
TERRASSEN EN GALERIJVLOEREN

KERNCOMPETENTIE
Zoals elk deel van een gebouw, vereisen ook balkons, terrassen 
en galerijvloeren onderhoud. De meeste balkons, terrassen en 
galerijvloeren bestaan uit betonelementen waar, bij gebrek aan 
een doeltreffende bescherming, waterininfiltratie, betonrot, 
carbonatatie en degradatie onvermijdelijk zijn.
Om deze problemen blijvend op te lossen of te voorkomen 
heeft Sika een aantal hoogwaardige balkonsystemen 
ontwikkeld. Afhankelijk van de gestelde eisen, is een gamma 
gecertificeerde systemen met verschillende decoratieve 
afwerkingen beschikbaar. 

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
De vloeibare balkonsystemen zijn 100% waterdicht en naad-
loos voor een volledige integratie van dilatatievoegen, afvoer-
putjes en doorvoerpijpen. Ze zijn ademend en waterdamp-
doorlatend waardoor ingesloten vocht kan ontsnappen zonder 
blaasvorming. Door hun uitstekende hechting op de meest 

gebruikelijke ondergronden kunen afbraakkosten van bv. oude 
tegels vermeden worden. Ze zijn niet-vergelend, uv-resistent, 
bestand tegen alle weersinvloeden en scheuroverbruggend 
door de hoge elasticiteit en gebruik van een speciale glasve-
zelmat. De geringe laagdikte maakt deze systemen ideaal 
voor renovaties. Deze systemen worden koud aangebracht 
zonder brandgevaar. Ze voldoen aan de brandtest DD ENV 
1187 part 1 (BRoof (t1)) volgens EN 13501-5 en klasse E volgens 
EN13501-1 voor brandreactie. Verdere goedkeuringen: ATG 
11/2260 en ETA 13/0231.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING 
 ́ Inspectie en analyse van uw project
 ́ Concepten, specificaties en detaillering
 ́ Applicatietraining en ondersteuning
 ́ Product- of systeemselectie
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SPECIALITEIT VAN SIKA

Moisture Triggered Chemistry 
Sikafl oor® MTC Systems bezitten een 
unieke technologie die de coating toelaat 
de luchtvochtigheid te gebruiken om 
het uithardingsproces in gang te zetten 
waardoor deze polyurethaancoatings 
vochtongevoelig zijn en niet gaan 
opschuimen onder invloed van vocht. Ook 
gedurende het uithardingsproces is er geen 
reactie meer met vocht. Zo zal de coating 
vrijwel onmiddellijk na het toepassen 
regenvast zijn.

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Primer Sika® Bonding Primer Watergebaseerde, epoxy primer voor de versteviging van ondergronden en de verbetering 
van de hechting van Sikafl oor® balkoncoatings

Sika® Concrete Primer Snel uithardende polyurea primer voor een duurzame hechting tussen cementgebonden 
ondergronden en Sikafl oor®-405 ingeval van outgassing van de ondergrond

Waterdichting Sikafl oor®-405 Gepigmenteerde, zeer elastische, UV-resistente polyurethaan coating met een moisture 
triggered uithardingssysteem als basis voor een volledig naadloos, scheuroverbruggend, 
waterdicht balkonsysteem

Sika® Reemat Premium Niet-geweven glasvezelmat voor versterking van Sikafl oor®-405 

Afwerklaag Sikafl oor®-406 Transparante, UV-resistente polyurethaan coating met een moisture triggered 
uithardingssysteem die wordt toegepast met kwartskorrels. Het resultaat is een 3 mm dikke, 
slijtvaste kwartslaag die waterdampdoorlatend en weersbestendig is

Sikafl oor®-415 Gepigmenteerde, alifatische polyurethaan coating met een moisture triggered 
uithardingssysteem. Deze taai-harde getinte toplaag bevat een hoge mechanische weerstand 
en is waterdampdoorlatend

Sikafl oor®-416 Transparante, alifatische polyurethaan met een moisture triggered uithardingssysteem 
gebruikt als een taaie, harde afwerkingslaag op het Sika balkonsysteem

Chape & Uitvlakking Sikafl oor® Levelling Coat Nivelleringsmortel voor dunne lagen

Sikafl oor® 
Sneluithardende 
Terrasmortel

Ophogings-/hellingsmortel voor grote laagdiktes

Tegellijm Sika® Tile Adhesive Gemodifi ceerde cementgebaseerde tegellijm voor de afwerking van het Sika balkonsysteem 
met tegels

7
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1  Duurzame oplossing voor waterdichting balkons 
Residentie De Langeman - Hasselt - België

2  Uni
3  Deco
4  Deco+
5  Solid
6  Quartz
7  Balkon
8  Terras
9  Galerijvloer
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1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR STAALBESCHERMING

KERNCOMPETENTIE
Sika heeft economische, duurzame en betrouwbare coatings 
voor de bescherming van stalen constructies tegen brand en 
corrosie. Sika producten kunnen ook de effecten weerstaan 
van extreme weersomstandigheden, mechanische slijtage en 
chemische aantasting. Sika oplossingen hebben bovendien 
een lange levensduur, een laag gehalte aan vluchtige 
organische stoffen (VOS) en een fraai optisch eindresultaat.
Wereldwijd heeft Sika successen geboekt bij de bescherming 
van verschillende soorten gebouwen. Typische voorbeelden 
hiervan zijn industriële constructies, infrastructuurprojecten, 
energiecentrales, windmolenparken, petrochemische 
installaties enz.

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
Sika’s technologieën zijn gebaseerd op epoxy, polyurethaan 
en andere gemodificeerde harsen. Zij bevatten veel 
gespecialiseerde producten zoals lage VOS-systemen en high 
build systemen om de toepassingskosten te reduceren.

De brandbeschermende coatings voor staal kunnen ook 
worden toegepast op andere ondergronden zoals gewapend 
beton en houten constructies. Deze opzwellende coatings 
zetten uit bij brand en vormen zo een met lucht gevulde 
isolatielaag tegen de hoge temperaturen.
Sika‘s kwaliteitsproducten voldoen aan de hoogste eisen van 
nationale en internationale normen, inclusief ISO EN 12944.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING 
 ́ Concepten, specificaties en detaillering
 ́ Applicatietraining en ondersteuning op de werf
 ́ Innovatief applicatiegereedschap
 ́ C2 - C5 M systemen
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SPECIALITEIT VAN SIKA

Sika® Unitherm® brandwerende 
opschuimende coatings zijn wereldwijd 
goedgekeurd en gecertificeerd. Zij bieden 
brandbescherming van 30 minuten tot 
2 uur en zijn geschikt voor zowel binnen- 
als buitentoepassing. Zij kunnen worden 
toegepast op staal, beton en hout.

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Staalstructuren SikaCor® EG systemen Veelzijdige coatings voor corrosiebescherming van stalen constructies

Transport 
infrastructuur

Sika® Poxicolor® Plus
SikaCor® SW 500

Zeer economische en duurzame coatings voor corrosiebescherming, met laag 
oplosmiddelgehalte

Energieproductie  
& distributie

SikaCor® NCG Base Coat Combinatie van 2-componenten zink-epoxy basislagen en PU toplagen. Ideaal voor onbeschutte 
wind-molenparken in zee en op land

Sika® Permacor
2230VHS

Oplosmiddelarme diklaagcoatings op basis van speciaal gemodificeerde harscombinaties voor 
de bescherming van hoogspanningsmasten en hijskranen

SikaCor®-6630 HS Oplosmiddelarme diklaagcoatings op basis van speciaal gemodificeerde harscombinaties voor 
de bescherming van hoogspanningsmasten en hijskranen

Petrochemische  
en algemene industrie

Sika® Permacor-2807 
HS-A

Oplosmiddelvrije, 2-componenten coating. Extreem hoge mechanische weerstand, hoge 
chemicaliën-bestendigheid, hoge schuur- en stootvastheid. Goedgekeurd als binnenbekleding 
voor stalen opslagcontainers voor ontvlambare vloeistoffen

Sika® Permacor-337  
VHS

Systeem voor binnenbekleding van pijpleidingen voor aardgas. Hoge mechanische weerstand 
en zeer gladde oppervlakken, reduceert de wrijvingsweerstand voor de gasstroming

Brandbescherming  
voor staal

Sika® Unitherm® Brandwerend opschuimend brandbeschermingssysteem. Hoge prestatie en relatief laag 
verbruik

6
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1  Oplossing voor corrosiebescherming bij de Fuchsbergbrug Pfaeffikon - Zwitserland
2  Kerncentrales
3  Parkeergarages
4  Luchthavens
5  Spoorwegstations
6 Industrie
7  Infrastructuur
8 Stadions
9  Windenergie

5
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1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR REPARATIE, BESCHERMING 
EN VERSTERKING VAN BETON

KERNCOMPETENTIE
Sika is sinds de oprichting van de onderneming altijd 
geassocieerd geweest met betonrenovatie. Sika heeft 
fundamentele procedures en baanbrekende producten 
ontwikkeld voor de duurzame reparatie en bescherming 
van beschadigd beton. Sika was de eerste producent die de 
koolstofvezeltechnologie voor de wapening en versterking van 
betonnen constructies ontwikkelde en introduceerde op de 
wereldmarkt. Dankzij onze vaardigheden voor het produceren 
van innovatieve producten als deze, en de economische 
benadering voor duurzame oplossingen, is Sika tegenwoordig 
een marktleider op het gebied van bescherming en renovatie 
van beton.

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
Sika produceert producten voor betonreparatie 
die wereldwijd aan alle relevante standaarden, richtlijnen, 
lokale eisen of andere adviezen voldoen. We kennen de vraag 
van onze klanten naar eenvoudig te gebruiken producten 

met extra toegevoegde waarde en ontwikkelen daarom 
interne Sika tests en procedures voor verdere controle op 
de praktische prestatie en kwaliteit van onze producten. 
Sika is een wereldmarktleider op het gebied van mortels 
voor betonreparatie, beschermende coatings voor beton, 
speciale mortels voor extreme en veeleisende toepassingen 
en structurele versterking met behulp van koolstofvezel-
technologie.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING 
 ́ Inspectie en analyse van beschadigd beton
 ́ Concepten, specificaties en detaillering
 ́ Product- of systeemselectie
 ́ Applicatietraining en ondersteuning op de werf
 ́ Adviezen voor kwaliteitscontrole
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SPECIALITEIT VAN SIKA

De Sika® EpoCem® technologie heeft een 
nieuwe standaard gezet bij de renovatie van 
beton met de ontwikkeling van EpoCem® 
mortel die de voordelen van zowel de 
cement- als de epoxybindmiddelsystemen 
combineren. Deze producten hebben naast 
unieke mechanische, fysische en lang 
aanhoudende duurzaamheidseigenschappen 
ook geoptimaliseerd verwerkingsgedrag. 
Bovendien hoeven ze niet nabehandeld 
te worden tegen vochtverlies. Ze kunnen 
24 uur na toepassing al gecoat worden met 
vochtgevoelige materialen en beschermen 
gedurende lange tijd tegen het ontstaan van 
blaasvorming ten gevolge van osmose! 

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Corrosiebescherming 
van wapeningsstaal

Sika® MonoTop®-910 N 1-Component product op basis van cement met goede bestendigheid tegen water-  
en chloridendoordringing

SikaTop® Armatec®-110 
EpoCem®

Goed presterende corrosiebescherming op basis van epoxy-gemodificeerd cement. Hoge 
bestendigheid en bescherming, met voortreffelijke hechting

Reparatiemortel Sika® MonoTop®-410 R Reparatiemortel op basis van cement voor handmatige en machinaal gespoten applicatie

Beschermende coating Sikagard®-Acryl Deco Decoratieve, betonbeschermende watergedragen verf

Sikagard® Monolastex Elastische, scheuroverbruggende, waterdichte beschermende coating voor beton met een 
uitstekende carbonatieremmende werking

Sikagard® Elastic - 
Decadex®-550

Scheuroverbruggende betonbeschermende coating

Corrosie remmende 
impregnering

Sika® FerroGard®-903+ Speciale corrosie-inhibitor voor langetermijnbescherming. Maakt economische verlenging  
van de levensduur van betonnen constructies mogelijk

Waterafstotende 
impregnering

Sikagard®-700 Range Waterafstotende impregneringen op basis van silaan en siloxaan voor het afstoten van water 
op beton en andere minerale ondergronden. Gel-achtige formulaties voor maximale indringing 
en betere en duurzame bescherming zijn mogelijk

Injectiemateriaal Sika® Injection-451 Epoxy injectiehars voor het injecteren van scheuren > 0,3 mm breed

Structurele versterking Sika® CarboDur® Nieuwste versterkingstechnologie op basis van koolstofvezeltechnologie en andere 
composieten

SikaWrap® Gebruikt voor de versterking van constructies van gewapend beton

Voegafdichting SikaHyflex®-250 Facade
Sikaflex® PRO-3 

Voegkit voor dilatatievoegen voor de bescherming van de betonnen constructie tegen 
agressieve middelen die via de voegen binnenkomen

75
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8

1  Oplossingen voor reparatie, bescherming en versterking van beton  
bij de autosnelwegbrug Ticino - Zwitserland

2  Stadions
3  Betonnen gevels
4  Tunnels
5  Waterreservoirs
6  Schoorstenen en koeltorens
7  Silo’s
8 Bouwconstructies
9  Waterzuiveringsinstallaties

9
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1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR STRUCTURELE VERLIJMING 
EN VERANKERING

KERNCOMPETENTIE
Sika was al in de jaren ‚60 van de vorige eeuw actief 
betrokken bij de productie van producten om elementen 
van voorgespannen betonnen brugdelen aan elkaar te 
verlijmen. Deze baanbrekende kennis in lijmtechnologie wordt 
wereldwijd nog steeds veel toegepast. Sika lijmen worden in 
veel verschillende gebieden gebruikt: zowel in de bouw als in 
industriële en productietoepassingen. Sika biedt een breed 
scala aan vloeibaar cement en synthetische harsmortels. Deze 
mortels, die gegoten of geïnjecteerd kunnen worden, worden 
gebruikt om prefabelementen aan elkaar te bevestigen of om 
holtes onder machinevoetplaten en basisplaten op te gieten. 
De vloeikarakteristieken van gietmortels zijn ideaal voor het 
vullen van kleine diktes en holle ruimtes, en beschermen ook 
voorgespannen kabels in goten en permanente ankers.

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
De unieke procedures voor kwaliteitsmana-gement stellen 
Sika in staat om overal ter wereld producten te produceren die 

over dezelfde kwaliteit en prestaties beschikken. Sika heeft 
een gecentraliseerde onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling 
voor producten die wereldwijd worden afgezet. Via net 
zo competente regionale onderzoekscentra introduceert 
Sika vervolgens de producten. Deze centra testen en 
vergemakkelijken de introductie van het nieuwe product 
opdat het voldoet aan specifieke lokale eisen. Sika’s 
innovatieve ingesteldheid polymeerlijmen, speciale lijmen, 
vloeibare polymeer en cementgebonden gietmortels, lijmen 
met dempende werkingen voor rails en injectiemortels voor 
naspannen van constructies.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING 
 ́ Concepten, specificaties en detaillering
 ́ Product- of systeemselectie
 ́ Applicatietraining en ondersteuning op de werf
 ́ Adviezen voor kwaliteitscontrole
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SPECIALITEIT VAN SIKA

SikaGrout®-316 is een krimparme, 
cementgebonden, viskeuze, expanderende 
gietmortel voor dikke lagen die voldoet 
aan normen EN1504-3 en EN1504-6 van 
klasse R4. Deze gietmortel is eenvoudig 
toe te passen, heeft uitstekende vloei-
eigenschappen, hardt snel uit en biedt een 
hoge eindsterkte. SikaGrout®-316 wordt 
toegepast als zelfvloeiende mortel op 
beton, steen, mortel, staal, ijzer, enz. 

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Structurele lijm  
voor beton en staal

Sikadur®-31 serie 2-Componenten, hoogwaardige lijmen op basis van epoxy voor de structurele verlijming van 
beton, staal, glas, steen, hout en andere materialen, met uitstekende verwerkbaarheid

Sika® AnchorFix® 2-Componenten, met uni-patroon aangebrachte oplosmiddelvrije lijmen voor snelle en veilige 
verlijming van deuvels, stalen wapening, verankeringsstaven etc. Op basis van gemodificeerde 
epoxy- en acrylaatharsen

Gietmortels SikaGrout®-300 serie Krimp compenserende gietmortel op basis van cement, met zeer goede 
verwerkingseigenschappen, mechanische sterktes en toepassingseigenschappen

Sikadur®-42 serie Hoogwaardige gietmortels op basis van gemodificeerde epoxyharsen. Geen krimp, hoge 
duurzaamheid en uitstekende mechanische sterktes en sterktecorrelatie

7
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65

1  Oplossing voor structurele verlijming bij een segmentbrug,  
Oakland Bay Bridge - San Francisco - USA

2 Ondergieten van plaatstaal
3 Injecteren van kabels
4 Ondergieten met epoxyhars
5 Structurele verlijming in damconstructies
6 Verlijming van brugelementen
7 Ondersabelen van machinevoetplaten
8 Ondersabelen met cement
9 Verankering; verlijming van draadstangen en ankers

8
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1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR VOEGAFDICHTING

KERNCOMPETENTIE
Sika heeft een volledig assortiment aan elastische voegkitten 
voor gebouwen en bouwwerken uit de burgerlijke bouw. Ons 
huidige productassortiment is voor een reeks toepassingen, 
het resultaat van meer dan 65 jaar ervaring. 
Sika levert niet alleen oplossingen voor voegafdichtingen 
voor gevels met hoge toelaatbare vervorming en hoge 
uv-bestendigheid, maar ook voor overrijdbare vloeren met 
chemische en mechanische bestendigheid. Sika beschikt 
ook over lange ervaring met voegkitten voor rioolsystemen. 
Deze kitten vereisen een speciale samenstelling zodat 
een maximale bestendigheid tegen chemicaliën, micro-
organismen, mechanische druk, slijtage enz bezitten. 
Kitten voor opslagbekkens ter voorkoming van lekkage van 
chemische stoffen zijn ook een specialiteit van Sika.

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
Sika ontwikkelt, produceert en levert wereldwijd alle 
verschillende types kwaliteitsmaterialen voor voegafdichting 

en wordt beschouwd als de wereldmarkt- en technologieleider 
op het gebied van elastische polyurethaan (PU) afdichtkitten. 
Sika levert systemen op basis van polyurethaan (PU), 
PU-Hybride (i-cure), siliconen en acrylaten, maar ook de 
noodzakelijk hulpproducten als primers en reinigingsmiddelen.
Met behulp van Sika’s lokale ondersteuning kunnen we de 
meest efficiënte, kosteneffectieve en betrouwbare oplossing 
aanreiken voor elke voegkit en gewenste norm.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING 
 ́ Concepten, specificaties en detaillering
 ́ Productselectie
 ́ Tests voor hechting, compatibiliteit en prestatie
 ́ Systemen zijn compatibel met andere Sika systemen, 

bijvoorbeeld Sikafloor®, Sikaplan®, Sarnafil® en 
SikaCeram®

 ́ Applicatietraining en ondersteuning op de werf
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SPECIALITEIT VAN SIKA

SikaHyflex®-250 Facade, de hoogwaardige, 
hoog-elastische, weerbestendige gevelkit. 
Deze duurzame voegkit is uiterst geschikt 
voor dilatatie- en aansluitvoegen bij 
betonnen gevels en elementen, gevels in 
metselwerk, buitengevelisolatiesystemen, 
raamaansluitingen en borstweringen van 
o.a. balkons en galerijen. 
Goedkeuringen & Standaarden: 

 ́ ATG 13/2923 
 ́ EN 15651-1, klasse 25 LM 
 ́ ISO 11600, F 25 LM 
 ́ DIN 18540 F 
 ́ ASTM C 920, klasse 100/50 
 ́ EMICODE EC 1PLUS R, zeer lage emissie 
 ́ ISO 16938-1 veroorzaakt geen verkleuring 

van marmer 

4
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1 Voegafdichting gevel commercieel gebouw
2 Gevelvoegen
3 Dilatatievoegen bij vloeren
4 Aansluitvoegen bij vloeren
5 Voegen in prefabelementen
6 Aansluitvoegen in een gevel
7 Aansluitvoegen bij daken
8 Flexibele voegen in parkeergaragedekken
9 Voegen in rioolwaterzuiveringssinstallaties

3

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Vloervoegen  
in bedrijfs- en 
industriële gebouwen

Sikaflex® PRO-3 
Sikaflex®-PRO-3 SL

Hoogwaardige 1-component PU afdichtkit met uitzonderlijke mechanische  
en chemische bestendigheid, ideaal voor alle soorten vloervoegen

Voegen voor 
rioolwaterzuiverings-
installaties

Sikaflex® PRO-3 1-Component PU afdichtkit met maximale bestendigheid tegen chemicaliën, micro-
organismen, afschuren en druk

Voegen voor 
calamiteitenbakken  
en benzinestation

Sikaflex®-Tank Unieke 1-component PU afdichtkit voor gebruik op locaties voor opslag, vullen en behandeling 
van waterverontreinigende vloeistoffen, met Europese goedkeuringen

Gevelvoegen SikaHyflex®-220 
Window

1-Component hoge kwaliteitsafdichtkit, ideaal voor raam-en deuraansluitingen alsook voor 
PVC ondergronden. Ook bruikbaar als luchtdichtheidskit samen met SikaMembrane Window 

SikaHyflex®-250 Facade 1-Component PU-hybride afdichtkit voor uitzettings- en bewegingsvoegen, ideaal voor gevels 
en voor voegen tussen betonnen prefabelementen 

Voegen in natte  
en sanitaire ruimtes

Sikasil® C 1-Component afdichtkitten op basis van siliconen voor voegen in natte ruimtes en rond 
sanitaire artikelen

Sikasil® -Color 1-Component afdichtkit op basis van siliconen voor voegen in natte ruimtes en rond sanitaire 
artikelen, beschikbaar in 7 verscillende kleuren.

Voegen voor 
interieurafwerking

Sikacryl® HM 1-Component acrylaatafdichtkit voor interieurafwerking van statische voegen en scheuren

Voegen in zwembaden Sikasil®-Pool Chloorbestendige siliconenkit voor zwembaden en permanent natte ruimtes

Polyvalente PU kit Sikaflex®-11 FC+ 1-Component polyvalente elastische polyurethaanlijm voor alle verlijmingen 
en voegen

SikaHyflex: Sealing is a natural thing
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1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR ELASTISCHE VERLIJMINGEN, 
PARKETVLOEREN, GEVELPANELEN

KERNCOMPETENTIE
Veel bouwproducten werden vroeger mechanisch 
bevestigd met spijkers, klemmen of vijzen, of zelfs door 
in cement en/of bitumen te laten verzinken. Dit soort 
bevestiging brengt een groot aantal nadelen met zich 
mee: geluidsoverbrenging, geen demping, onesthetische 
bevestiging enz. Deze problemen werden opgelost door het 
concept van de elastische verlijming. Een oplossing die door 
Sika in de jaren 80 werd gelanceerd en die reeds succesvol 
werd toegepast in de auto- en marinesector. Sika heeft toen 
een volledig gamma parketlijmen ontwikkeld (Sikabond®-
parketgamma). Dit zijn 1-component lijmen waarbij de 
plaatsingstijd aanzienlijk verkort wordt. Bovendien doen ze 
het hout niet zwellen, dempen het geluid en zorgen voor een 
optimaal loopconfort. Elastische lijmen zijn ook geschikt 
voor andere soorten materialen. Sikaflex®-11 FC+, Sikaflex® 
High Tack en Sikabond® T2 zijn polyvalente lijmen en Sika 
Tack Panel is specifiek geschikt voor de verlijming van 
gevelelementen.

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
Sika ontwikkelt, produceert en levert wereldwijd alle 
verschillende types kwaliteitsmaterialen voor elastische 
verlijming en wordt beschouwd als de wereldmarktleider 
en technologieleider van elastische polyurethaan (PU) en 
PU-hybride producten. Sika levert ook de noodzakelijke 
hulpproducten zoals primers en reinigingsmiddelen. 
Met behulp van Sika’s lokale ondersteuning kunnen we de 
meest efficiënte, kosteneffectieve en betrouwbare oplossing 
aanreiken voor elke vereiste of norm bij elastische verlijming.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING 
 ́ Concepten, specificaties en detaillering
 ́ Productselectie
 ́ Hechtings-, compatibiliteits- en prestatietesten op 

verschillende ondergronden
 ́ Systemen zijn compatibel met andere Sika systemen, 

bijvoorbeeld Sikafloor®, SikaCeram® enz.
 ́ Applicatietraining en ondersteuning op de werf
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SPECIALITEIT VAN SIKA

De i-cure technology van Sika is een 
revolutionaire nieuwe technologie 
voor voegkitten en lijmen. Het is 
gebaseerd op de succesvolle en bewezen 
Sikafl ex®-technologie en bevat een 
intelligent uithardingssysteem, zorgt 
voor een verbeterde kwaliteit van de 
dichtgemaakte voegen en combineert 
de beste eigenschappen van de 
verschillende klassieke afdichtings- en 
verlijmingstechnologieën. Extra pluspunten: 
volledig solventvrij + erg lage emissies van 
VOC‘s.

5
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1 Oplossingen voor structurele beglazing Peek & Cloppenburg - Keulen - Duitsland
2 SikaTack®-Panel
3 Sikafl ex®-11 FC+

4 Sikabond® T2
5 SikaBond®-54 Parquet
6 Parket in particuliere woningen
7 Parket in openbare ruimtes
8 SikaLayer®
9 SikaBond® Dispenser

6

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Soepele verlijming 
van bouw-materialen

Sikabond® T2 Duurzame 1-component elastische lijm op basis van PU, die bijzonder goed hecht op poreuze 
ondergronden

Sikafl ex®-11 FC+ Duurzame 1-component elastische polyurethaanlijm op basis van de Sika i-cure 
technologie

Sikafl ex®-HighTack Duurzame 1-component elastische lijm, met zeer hoge aanvangshechting, toepasbaar op alle 
ondergronden 

Elastische verlijming 
van parket met 
geluiddempende 
werking

SikaBond®-52 Parquet 1-component lijm op PU basis met i-cure technologie, voor rupsverlijming van massieve 
en geprefabriceerde parketvloeren in eventuele combinatie met het SikaLayer® 
Systeem

SikaBond®-54 Parquet Spatelbare oplosmiddelvrije 1-component lijm op PU basis met i-cure technologie, 
voor alle soorten plankenvloeren en parket

SikaBond® AT-80 Hard-elastische 1-component, oplosmiddelvrije silaanlijm voor volvlakverlijming

SikaLayer® Akoestische geperforeerde onderlaag voor rupsverlijming van parket

Sika® Primer MR Fast Watergedragen epoxyprimer en restvochtscherm voor verlijming van parket met SikaBond®-
lijmen op moeilijke ondergronden

Mechanische applicatie 
van parketlijmen

SikaBond® Dispenser Lijmverspreider voor volvlakverlijming, met 1, 2 of 3 cilinders

Elastische verlijming 
voor gevelpanelen

SikaTack®-Panel 1-component lijm op PU basis, bestemd voor soepele verlijming van gevelpanelen, op een 
economische en 'onzichtbare' manier

SikaTack®-Panel Primer Primer voor SikaTack®-Panel

Tape SikaTack®-Panel Voor de initiële hechting en de lijmdikte
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1

SIKA OPLOSSINGEN  
VOOR DAKSYSTEMEN

KERNCOMPETENTIE
Creatieve architectuur vereist materialen die de architecten 
toelaten hun originele ideeën te realiseren. Dikwijls beperken 
voorschriften, instanties en bezuinigingsprogramma’s de 
creatieve vrijheid van de architect. Sika ziet het als een 
wezenlijke opdracht materialen en producten te leveren die 
aan de creatieve vrijheid van de architect tegemoetkomen. 
Bij de bouw of renovatie van platte of licht hellende daken 
biedt Sika steeds een geschikte oplossing voor een correcte 
afdichting van het dak.

TECHNOLOGIE EN KWALITEIT
De essentiële voordelen van de Sika producten liggen vooral 
in de veelzijdige toepassingsgebieden, de eenvoudige en 
snelle verwerking en een uitgebreide klantenservice - van 
theoretische informatie tot en met praktische opleiding. 
De functionaliteit en de zekerheid van de producten zijn 
het resultaat van een jarenlange ervaring met een strenge 
en consequente kwaliteitscontrole. Dit geldt voor alle Sika 

daksystemen. Het gebruikte materiaal is nog geen garantie 
voor een perfecte dakafdichting. De correcte uitvoering 
is immers net zo belangrijk. Een degelijke, vakkundige 
uitvoering kan enkel door gekwalificeerde plaatsers 
gegarandeerd worden. Sika wisselt regelmatig ervaringen 
uit met de erkende Sika plaatsers. Zo worden de technische 
verwerkingsrichtlijnen continu afgestemd op de praktijk.

UNIEKE SERVICE EN ONDERSTEUNING 
 ́ Volledige systemen met inbegrip van alle toebehoren
 ́ Windlastberekeningen
 ́ Dakanalyses
 ́ Gespecialiseerde plaatsingsapparatuur
 ́ Erkende, geschoolde Sika plaatsers
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SPECIALITEIT VAN SIKA

SikaRoof® MTC (Moisture 
Triggered Chemistry, 

uitharding op gang 
gebracht door vocht) 
is samengesteld uit 
Sikalastic® vloeibaar 

aangebrachte membranen. 

Dit systeem is gebaseerd op een unieke 
technologie waarbij het materiaal 
luchtvochtigheid gebruikt om het 
uithardingsproces op gang te brengen. Na 
correcte toepassing zijn de membranen 
volledig naadloos en zullen geen enkele 
reactie met water vertonen. Het Sikalastic® 
MTC systeem wordt in combinatie met een 
wapeningsmat (Sika® Reemat Premium) 
eenvoudig aangebracht door middel van 
een roller. Dit systeem wordt voornamelijk 
toegepast op de meest gecompliceerde 
daken met veel detailafdichtingen en 
doorvoeren.

SELECTIE SIKA OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN

Toepassing Sika oplossingen Omschrijving

Product Materiaal Toepassing

Ongeballast dak Sikaplan® G PVC mechanische 
bevestiging

Snelle installatie, waterdampdoorlatend

Sikaplan® SGK PVC verlijmde 
bevestiging

Snelle hechting aan ondergrond, weinig geluidshinder tijdens 
plaatsing, geen zichtbare bevestigingen

Sarnafi l® TS77 FPO mechanische 
bevestiging

Hoge chemische bestendigheid, rechtstreeks toepasbaar op 
XPS/EPS en bitumen, verhoogde levensduur door samenstelling 
zonder weekmaker

Sarnafi l® TG76 
Felt

FPO verlijmde 
toepassing

Volledige verlijming op de ondergrond, hoge chemische 
bestendigheid, rechtstreeks toepasbaar op XPS/EPS en 
bitumen, verhoogde levensduur door samenstelling zonder 
weekmaker

SikaRoof® MTC
(Sikalastic®)

1-C PU vloeibaar 
aangebracht

Volledige hechting op de ondergrond, eenvoudige detaillering, 
eenvoudige toepassing met roller, MTC technologie, 
waterdampdoorlatend

Geballast dak Sikaplan® SGmA PVC los geplaatst Snelle plaatsing, verhoogde maatstabiliteit door glasvliesinlage, 
wortelbestendig

Sarnafi l® TG66 FPO los geplaatst Hoge chemische bestendigheid, rechtstreeks toepasbaar op 
XPS/EPS en bitumen, wortelbestendig, verhoogde levensduur 
door samenstelling zonder weekmaker

SikaRoof® MTC 
(Sikalastic®)

1-C PU vloeibaar 
aangebracht

Volledige hechting op de ondergrond, geen laterale onderstroom 
mogelijk, eenvoudige toepassing met roller, wortelbestendig, 
MTC technologie

7

2 3 4

65

1 Sarnafi l® FPO membraan Tempodrom - Berlijn - Duitsland
2 Geballast dak
3 Parkeerdak
4 Dak met logo
5 Dak met imitatie zink
6 Industrieel plat dak
7 Daktuinen
8 Solar dak
9 Dakrenovatie met vloeibare membranen

8

SikaRoof® MTC

aangebrachte membranen. 

9

PVC - Geplastifi ceerde polyvinylchloride
FPO - Flexibele polyolefi nen
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Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België

Contact
Tel. +32 9 381 65 00
Fax  +32 9 381 65 10
info@be.sika.com
www.sika.be

C
er
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ie

d Management System

ISO 9001 / ISO 14001

SIKA - UW LOKALE PARTNER MET 
EEN WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

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. 

MEER INFO:

� Op 6 continenten
� In 84 landen
� Meer dan 120 productie- en marketinglocaties
� Wereldwijd 16.000 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 
betonhulpstoff en, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen 
voor dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, 
industriële vloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting. 
Sika is wereldwijd aanwezig in 84 landen en heeft meer dan 16.000 
werknemers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen 
aan het succes van haar klanten.


