
Sikaflex®-116 High Grab
HIGH-TACK LIJMKIT - Lijmen en kitten van 
bouwdelen zonder tijdelijke fixatie.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56 Tel: 030 - 241 01 20
3542 EG Utrecht 
Postbus 40390 
3504 AD Utrecht 

www.sika.nl

SIKA - UW LOKALE PARTNER MET 
WERELDWIJDE AANWEZIGHEID
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• Op 6 continenten
• In 100+ landen
• Meer dan 300+ productie- en marketinglocaties
• Wereldwijd 25.000+ medewerkers

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 
betonhulpstoffen, 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 100+ 
landen en heeft meer dan 25.000 werknemers en is daarom op lokaal 
niveau goed in staat om bij te dragen aan  
het succes van haar klanten.



*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des 
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très 
faibles émissions)

Sikaflex®-116 High Grab
HIGH GRAB HECHTMIDDEL

 ́ Voor gebruik binnen en buiten

 ́ Verlijming en afdichting 
van (bak)stenen, raam- en 
deurkozijnen, spiegels en houten 
delen (planken en balken e.d.)

 ́ Goede hechting op beton, 
cement, stenen, klinkers, 
vezelcement, keramiek,  
hout, metalen en glas

GEBRUIK

Lijmkit met CE-aanduiding, EN 15651-1 F     
EXT-INT CC 20HM

VOORDELEN

Dankzij de hoge 
aanvangshechting 
kunnen objecten 
aan elkaar worden 
gelijmd zonder 
tijdelijk vastzetten

Verlijming 
van veel 
bouwmaterialen, 
inclusief  
spiegels

De sterke en elas-
tische hechting 
zorgt voor een 
ideale spannings-
overbrenging en 
-verdeling

Dankzij de zeer 
lage emissie is 
Sikaflex®-116 High 
Grab geschikt voor 
gebruik binnen-
toepassingen

ERVAAR DE KRACHT VAN   
Sikaflex®-116 High Grab!

SNEL EN OVERTUIGEND RESULTAAT 
NA APPLICATIE!


