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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikaflex®-515
STP Multifunctionele afdichtkit

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET  VE IL IGHEIDS INFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)
Chemische basis Silaan gemodificeerde polymeer
Kleur (CQP001-1) Wit, licht grijs en zwart
Uithardingsmechanisme Vochtuitharding
Soortelijke massa (niet uitgehard) kleurafhankelijk 1,5 kg/l
Standvermogen Goed
Verwerkingstemperatuur omgeving 5 ─ 40 °C
Huidvormingstijd (CQP019-1) 25 minuten A

Doorhardingssnelheid (CQP049-1) (zie schema)
Krimp (CQP014-1) 3 %
Hardheid Shore A (CQP023-1 /ISO 48-4) 25
Treksterkte (CQP036-1 / ISO 527) 1,1 MPa
Rek bij breuk (CQP036-1 / ISO527 ) 300 %
Verderscheur weerstand (CQP045-1 / ISO 34) 5,0 N/mm
Temperatuursbestendigheid (CQP513-1)  

4 uur
-50 ─ 90 °C
120 °C

Houdbaarheid patroon / unipack
vaten

12 maanden B

9 maanden B

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % r. l. B) opslag onder 25 °C

BESCHRI JV ING
Sikaflex®-515 is een 1- component silaan ge-
modificeerde polymeer (STP) afdichtkit, die 
uithardt door blootstelling aan vocht uit de 
buitenlucht. Het hecht goed op een breed 
scala aan ondergronden, zoals metalen, ABS, 
PC, GVK en hout, zonder speciale voorbehan-
deling en is geschikt voor meeste interieur en 
exterieur toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Snelle huidvorming▪
Hecht goed op een groot aantal ondergron-
den zonder speciale voorbehandeling

▪

Overschilderbaar▪
Reukarm▪
Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, silico-
nen en PVC

▪

Uitstekend verwerkbaar▪

TOEPASS INGSGEBIEDEN
Sikaflex®-515 is een multi functionele afdicht-
kit, die geschikt is voor de meeste industriële 
toepassingen. Sikaflex®-515 beschikt over 
zeer goede afdichtende eigenschappen voor 
zowel interieur als exterieur toepassingen. 
Het hecht goed op materialen, zoals metalen, 
ABS, PC, GFRP en hout. Raadpleeg het advies 
van de producent en voer testen uit op origi-
nele substraten, voordat Sikaflex®-515 wordt 
toegepast op kunststoffen die gevoelig zijn 
voor spanningscorrosie. 
Dit product is alleen geschikt voor ervaren 
professionals. Voer vooraf testen uit met de 
gangbare ondergronden en onder de plaatse-
lijke omstandigheden voor het vaststellen van 
de hechting en materiaal compatibiliteit.
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UITHARDINGSMECHANISME
Sikaflex®-515 hardt uit door contact met 
vocht uit de buitenlucht. Bij lage temperatu-
ren is de hoeveelheid vocht in de lucht ge-
woonlijk kleiner en verloopt de uitharding 
enigszins trager (zie schema 1).

Schema 1: Uithardingssnelheid Sikaflex®-515

CHEMISCHE BESTENDIGHEID
Sikaflex®-515 is over het algemeen bestand 
tegen, zoet water, zeewater, verdunde zuren 
en logen,  tijdelijk bestand tegen brandstof-
fen, minerale oliën; plantaardige en dierlijke 
vetten en oliën;  niet bestand tegen organi-
sche zuren, glycol alcohol, geconcentreerde 
anorganische zuren en logen of loogoplossin-
gen.

VERWERKINGSMETHODE
Ondergrondvoorbehande l ing
Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij 
van alle sporen van vet, olie, stof en veront-
reinigingen zijn. Oppervlaktevoorbehandeling 
hangt af van de specifieke aard van het sub-
straat en is cruciaal voor een duurzame ver-
binding. Aanbevelingen  voor oppervlakte-
voorbehandeling kan gevonden worden in de 
meest recente en juiste Sika® Voorbehande-
lingstabel. Houd rekening met het feit dat de-
ze aanbevelingen zijn gebaseerd op ervaring 
en dienen bij elk toepassing geverifieerd te 
worden door testen op originele substraten.

Toepass ing
Sikaflex®-515 kan verwerkt worden tussen 5 
°C en 40 °C (klimaat en product), maar houd 
rekening met veranderingen in de reactiviteit 
en gebruikseigenschappen. De optimale ver-
werkingstemperatuur voor substraat en af-
dichtkit ligt tussen 15 °C en 25 °C.
Sikaflex®-515 kan worden verwerkt met een 
hand, pneumatisch of elektrisch aangedreven 
zuiger pistool of met pompapparatuur. Advies 
over specifieke applicatieapparatuur kan wor-
den verkregen bij Technical Service van Sika 
Nederland B.V..

Bewerk ing  en  a fg ladden
Bewerking en afgladden moeten worden uit-
gevoerd binnen de huidvormingstijd van de 
afdichtkit. 
Wij bevelen het gebruik van Sika®  Afgladmid-
del N aan. Andere afgladmiddelen moeten op 
hun geschiktheid/verdraagzaamheid worden 
getest.

Verwi jderen
Niet uitgeharde Sikaflex®-515 kan van gereed-
schappen en apparatuur worden verwijderd 
met Sika® Remover-208. Eenmaal uitgehard, 
kan het uitsluitend nog mechanisch worden 
verwijderd. 
Handen en onbedekte huid moeten onmid-
dellijk worden gereinigd met Sika® Cleaner-
350H tissues of een geschikte industriële 
handreiniger en water. Gebruik geen oplos-
middelen op de huid.

Oversch i lderen
Sikaflex®-515 kan het beste overschilderd 
worden binnen de huidvormingstijd. Als het 
schilderproces plaatsvindt nadat de kit een 
huid heeft gevormd, kan de hechting worden 
verbeterd door het voegoppervlak te behan-
delen met Sika® Aktivator-100 of Sika® Aktiva-
tor-205 voorafgaand aan het schilderproces. 
Als de verf een bakproces vereist (> 80 °C), 
worden de beste prestaties bereikt door de 
kit eerst volledig te laten uitharden. Alle ver-
ven moeten worden getest door het uitvoe-
ren van voorafgaande proeven onder produc-
tieomstandigheden. 
De elasticiteit van verf is gewoonlijk lager dan 
die van kit. Dit kan leiden tot barsten in de 
verf in de voegzone.

AANVULLENDE INFORMATIE
De bovenstaande informatie is alleen bedoeld 
als algemene richtlijn. Op verzoek wordt ad-
vies over specifieke toepassingen verstrekt 
door Technical Service  van Sika Nederland 
B.V.
Op verzoek zijn kopieën van de volgende pu-
blicaties verkrijgbaar:

Veiligheidsinformatiebladen▪
Sika voorbehandelingstabel voor Silaan ge-
modificeerde polymeren

▪

Algemene richtlijnen voor lijmen en afdich-
ten met 1 component Sikaflex®

▪

VERPAKKINGSGEGEVENS

Patroon 300 ml

Unipack 600 ml

BASIS  PRODUCTWAARDEN
Alle technische gegevens in dit productinfor-
matieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtes-
ten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk 
van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS-  EN VE IL IGHEIDS IN-
FORMATIE
Voor informatie en advies over de veilige han-
tering, opslag en afvoer van chemische pro-
ducten, dient de gebruiker het meest recente 
veiligheidsinformatieblad te raadplegen, be-
treffende de fysieke, ecologische, toxicologi-
sche en ander veiligheidsgerelateerde gege-
vens.

WETTEL I JKE  BEPAL INGEN
De informatie, en met name de aanbevelin-
gen met betrekking tot de toe-passing en het 
eindgebruik van Sika producten, wordt in 
goed vertrouwen verstrekt op basis van de 
huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale om-
standigheden. In de praktijk zijn de verschillen 
in materialen, onderlagen en werkelijke om-
standigheden ter plaatse zodanig dat er geen 
garantie kan worden ontleend met betrekking 
tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor 
een bepaald doel, noch enige aansprakelijk-
heid voortvloeiend uit enige juridische relatie, 
op basis van deze informatie, of uit enige 
schriftelijke aanbevelingen of enig ander ad-
vies dat wordt gegeven. De gebruiker van het 
product dient geschiktheid van het product te 
testen voor de beoogde toepassing. Sika 
houdt zich het recht voor om producteigen-
schappen te wijzigen. De eigendomsrechten 
van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de 
huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Gebruikers dienen altijd de meest recente uit-
gave van het productinformatieblad te raad-
plegen voor het betreffende product; exem-
plaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

PRODUCTINFORMATIEBLAD
Sikaflex®-515
Version 06.01 (04 - 2023), nl_NL
012201205150001000

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82
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