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een goede architectuur is cruciaal om een mooi gebouw te creëren dat eveneens modern leefcomfort 
en energiebesparingen biedt en zorgt voor een duurzame investering. de gevel zou het bepalende 
element moeten zijn van een goed ontworpen gebouw. Sika heeft voor geventileerde gevels een 
lijmsysteem dat precies aan bovenstaande eisen voldoet. Het SikaTack® Panel systeem maakt 
schroeven en klinknagels overbodig om gevelpanelen te bevestigen.  
Hierdoor kan het paneel haar originele schoonheid behouden. als wereldwijd opererend bedrijf is Sika 
lokaal een partner van haar klanten. met filialen in meerdere landen heeft Sika een uitstekende 
orderafhandeling, levering en technische en commerciële ondersteuning. 

eSTHeTiScH en eleganT
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Sika levert een lijmsysteem voor façades en geventileerde gevels.

1   SikaTack® Panel lijm - 1 deel vocht-
uithardende, structurele lijm

2  SikaTack® Panel tape – geslotencellig 
schuim met drukgevoelig hechtmiddel voor 
de voorfixatie van het paneel

3   SikaTack® Panel primer – gepigmenteerde, 
adhesiebevorderende stof 

4  aluminium regelysteem
5  gevelpaneel
6  isolatiemateriaal (bv. minerale wol)

SikaTack® Panel
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SikaTack® Panel

met de SikaTack® Panel lijm is de gevelbekleding te bevesti-
gen op een chassis. Hierdoor krijgt de architect de vrijheid om 
te ontwerpen zonder zichtbare bevestigingen. de permanente 
elastische aard van het SikaTack® Panel lijmsysteem met een 
krachtige hechting op diverse paneelonderlagen, past zich 
ideaal aan de natuurlijke beweging van diverse bouwmateria-
len. dit ingenieuze en uiterst eenvoudige systeem biedt zowel 

de ontwerper als de installateur grote voordelen in vergelijking 
met andere verborgen mechanische bevestigingssystemen. 
Het SikaTack® Panel lijmsysteem is geschikt voor de bevesti-
ging van composietmaterialen, keramiek, hogedruk laminaat 
(HPl), op cement gebaseerde gevelpanelen en diverse gepoe-
dercoate metalen sheets. 

Wind en drukverschillen tussen de binnen- en buitenzijde van 
een gebouw kunnen ervoor zorgen dat regen door de voegen en 
openingen van een gevel dringt. 
een geventileerde gelijmde gevel voorkomt dergelijke proble-
men door gebruik te maken van drukegalisatie. Het principe 
van drukegalisatie, wat door een geventileerde gevel wordt 

geleverd, zorgt ervoor dat de weersbestendigheid van een 
gebouw verhoogd wordt en vrij blijft van inregening. geventi-
leerde gevels zijn een beproefde methode gebaseerd op jaren-
lange ervaring met de ontwikkeling van relatief eenvoudig te 
installeren lichtgewichtsystemen.

vooR gevelbekleding binnen en buiTen 

vooR een gevenTileeRde gevelbekleding meT gevelPanelen
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 ́ esthetisch – geen zichtbare schroeven of klinknagels
 ́ elastische binding – de spanning wordt gelijkmatig verdeeld 

over het hele paneel waardoor dit niet vervormd raakt
 ́ uitzonderlijk kosteneffectief door de snelle en zuinige 

installatie
 ́ Hechtlaag voorkomt galvanische corrosie

 ́ verhoogde thermische prestatie van de buitenmuur
 ́ goedkeuring door de duitse bouwinstantie dibT en de britse 

bba
 ́ meer dan 20 jaar ervaring en wereldwijde referenties
 ́ een montagesysteem voor de meeste paneeltypes

Sika erkende als eerste de vele voordelen 
van het elastisch lijmen in vergelijking 
met de mechanische bevestiging van 
gevelpanelen. in de jaren 90 werden de 
eerste gevels gemaakt met elastisch 
gelijmde panelen. de voordelen van 
elastisch lijmen waren duidelijk en het 
systeem was al snel succesvol, eerst in 
europa en daarna ook wereldwijd. Het 
SikaTack® Panel systeem heeft in de 
afgelopen jaren niets verloren aan haar 
eenvoudigheid en veiligheid in gebruik. 

Het SikaTack® Panel systeem werd vol-
ledig getest en erkend door de dibT en 
de bba.

de lange en succesvolle geschiedenis en 
de vele referenties maken het SikaTack® 
Panel systeem uniek in zijn soort.

JaRenlange  
eRvaRing

ZoWel vooR nieuWbouW alS RenovaTie kunT u veel 
vooRdeel Halen uiT HeT SikaTack® Panel SySTeem.

Het SikaTack® Panel systeem kan een kostenbesparing opleveren van maximaal 40% in vergelijking met een verborgen 
mechanische bevestiging.

de vooRdelen van HeT SySTeem
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Kolom A: Zichtbare bevestiging met klinknagels voor een con-
structie met aluminium en composietpanelen: totale project-
kosten onderverdeeld in materiaal- en installatiekosten.

Kolom B: verborgen bevestiging met SikaTack® Panel systeem: 
de totale kosten liggen 0 tot 5% hoger vergeleken met zicht-
bare bevestiging. 

Kolom C: verborgen bevestiging met mechanisch bevestigings-
systeem: de totale kosten liggen 15 tot 25% hoger vergeleken 
met verborgen bevestiging met het SikaTack® Panel systeem. 

de WaaRde van ScHoonHeid

een strakke en esthetische façade van gelijmde gevelpanelen 
zonder schroeven, nagels of andere zichtbare mechanische 
bevestigingen gaat gepaard met bijkomende kosten. een kos-
tenvergelijking tussen verschillende paneelsystemen, tussen 
zichtbare bevestigingen en verborgen bevestigingen toont aan 
dat de totale projectkosten 15-25% meer bedragen wanneer 
gebruik wordt gemaakt van verborgen mechanische bevesti-
ging. de totale kosten met het SikaTack® Panel systeem be-
dragen slechts 0-5% meer dan zichtbare mechanische bevesti-
gingssystemen.

hoeveel is sChoonheid wAArd? 
gezien de totale kosten van het project, de kosten van het 
gebouw en de levensduur van minimaal 30 jaar, zijn de kosten 
voor verborgen gelijmde bevestigingen te verwaarlozen. 

installatiekosten
materiaalkosten
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verborgen bevestiging
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Zichtbare bevestiging 
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KostenvergelijKing
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de PRoducTen van HeT SySTeem

de dubbelzijdige zelfklevende tape wordt gebruikt als tijdelijke 
ondersteuning van de bekledingspanelen, terwijl de SikaTack® 
Panel lijm uithardt. de SikaTack® Panel lijm is gebaseerd op 
een vochtuithardend 1-component polymeer, dat extreme dy-
namische en statische belastingen en weersomstandigheden 
kan verdragen. Zodra het uitgehard is blijft de lijm permanent 
elastisch waardoor het de uiteenlopende thermische expansie 
van diverse gebouwlagen kan opvangen. Het vermindert de 

vermoeiingsbelasting aan de hoeken van de panelen en voor-
komt koudebruggen.

neem contact op met uw Sika FFi competentiecentrum voor 
berekeningen van de lijmlijn op basis van het gewicht, de 
 omvang van de panelen, de maximale windbelasting en de 
temperatuurverschillen.

sikatack® Panel systeem omvat naast de SikaTack® Panel lijm en de SikaTack® Panel tape  
een gepaste behandeling van het oppervlak met voorbehandelingsmiddelen.

sikatack® Panel sikatack® Panel-10 sikatack® Panel-50

basis 1-component polyurethaan 
vochtuithardende structurele 
lijm

1-component polyurethaan 
vochtuithardende structurele 
lijm

1-component siliconen vocht-
uithardende lijm

Typisch gebruikt buitenmuurbekleding voor on-
doorzichtige panelen.

binnen- en buitenmuurbekleding 
voor ondoorzichtige panelen 

buitenmuurbekleding voor 
ondoorzichtige panelen, in het 
bijzonder panelen op basis van 
poreus cement en voorbedrukt 
en gelakt glas met coating.

gecertificeerd en goedgekeurd 
door de duitse bouwinstantie 
dibT en de britse bba

getest volgens en 13501

kleur ivoor ivoor grijs S6 

verpakking patroon à 300 ml patroon à 300 ml

unipack à 600 ml unipack à 600 ml unipack à 600 ml

droogtijd tot huidvorming 20 min 45 min 15 min

Houdbaarheid 9 maanden 12 maanden 9 maanden

Werkingstemperatuur -40°c – 90°c -40°c – 90°c -40°c – 150°c

sikatack® Panel systeem

het product gebruik Kleur verpakking houdbaarheid

SikaTack® Panel tape kern van Pe-schuim met ge-
sloten cellen, met drukgevoelig 
hechtmiddel voor de voorfixatie 
van het paneel 

antraciet rol à 33 m
dikte 3 mm, breedte 12 mm

24 maanden

SikaTack® Panel primer Zwarte primer, gepigmenteerd zwart blik à 1 liter 9 maanden

Sika® aktivator-205 Hechtverbeteraar helder blik à 250 ml of 1 liter 12 maanden

Sika® Remover-208 verwijdert niet uitgeharde lijm helder blik à 250 ml, 1 liter of 5 liter 24 maanden

toebehoren sikatack® Panel systeem
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elastische lijmen hebben een relatief hoge viscositeit welke 
zorgen voor een matige benatting aan een oppervlak. voor-
behandeling zorgt voor een langdurige verbinding tussen de 
gelijmde materialen. 

voorBehAndeling AAnBevolen door siKA
Sika® aktivator-205 is een vloeistof op basis van oplosmiddel-
len en hechtverbeteraars. Het aanbrengen is eenvoudig d.m.v. 
wipe on. na het aanbrengen ligt er een dunne laag en kan het 
worden herkend door een licht verschil in glans. 

de SikaTack® Panel primer is een zwarte primer op basis van 
oplosmiddelen met hechtverbeteraar en een reactief bindmid-
del. de primer creëert een dunne laag na verdamping van de 
oplosmiddelen en reageert met de luchtvochtigheid. Tegelij-
kertijd kan het poriën opvullen (voor een homogeen oppervlak) 
en het oppervlak versterken. Het aanbrengen van primer wordt 
gedaan door een dunne homogene laag te plaatsen op het op-
pervlak. dit kan met diverse applicatiemiddelen (kwast, primer-
bolletje of Sika® Powerclean aid). 

Sika heeft de afgelopen 25 jaar al miljoenen m2 panelen gelijmd 
waarmee de kwaliteit van onze producten bewezen is. 

het geBruiK vAn siKA voorBehAndelingsmiddelen 
zorgt voor: 

 ́ applicatiezekerheid
 ́ landurige duurzame verbinding
 ́ Zichtbaar waar de zwarte primer is aangebracht

siKA ProduCten staan voor een duurzame en betrouwbare verbinding tussen de 
panelen en de onderbouw. deze duurzame lijmverbinding begint met een schone en 
goed voorbehandelde ondergrond. 

HeT veRHaal van de ZWaRTe  
PRimeR
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30 min10 min

1 2 3

4 5 6

veRWeRkingSSTaPPen

 een goed voorbereide werkplaats is erg 
belangrijk wanneer men met lijmen werkt. 
markeer exact waar op de ondergrond het 
eerste paneel gelijmd moet worden of ge-
bruik een referentie die op het regelwerk is 
bevestigd. 

Registreer alle relevante informatie.

omgevingstemperatuur 5°c – 35°c

behandel de lijmzijdes met Sika® aktiva-
tor-205. gebruik een stofvrije, papieren 
doek en veeg in één richting (vuile doeken 
meteen vervangen). 

afluchttijd 10 minuten.

Het te lijmen oppervlak moet schoon, droog 
en vetvrij zijn. Het paneel en de onderbouw 
schuren met een schuurpad (korrel 80) 
wanneer dat aanbevolen is voor het speci-
fieke systeem of de specifieke gevelplaat.

vraag een vertegenwoordiger van Sika of de 
leverancier van het paneel specifiek advies 
over de verwerkingsstappen die moeten 
worden gevolgd. 

de SikaTack® Panel primer goed schudden 
(de beweging van de stalen bolletjes in het 
blik moet duidelijk hoorbaar zijn).
breng een dunne laag SikaTack® Panel 
primer gelijkmatig aan over het volledige 
oppervlak met een kwast, Sika® cleaner 
Pca of primerbolletje. 

afluchttijd van minimaal 30 minuten. 

verwijder stof met een droge, stofvrije 
doek.

breng SikaTack® Panel tape aan over de 
gehele lengte van de verticale delen en 
 parallel met de randen.

verwijder de beschermende folie nu nog 
niet.
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30 min

7 8 9

breng de SikaTack® Panel lijm aan met een 
driehoekige lijmrups m.b.v. bijgeleverde 
driehoekige spuitmond (8 mm breed en 10 
mm hoog) met minimaal 5 mm afstand tot 
de tape en de zijde van het regelwerk. 

verwijder nu de beschermende folie van de 
SikaTack® Panel tape. 

Plaats het paneel eerst in de vereiste po-
sitie, zonder dat het paneel de tape raakt.  
vervolgens goed drukken tot het in contact 
komt met de SikaTack® Panel tape. 

vooR de volledige WeRkinSTRucTieS RaadPleeg  
de meeSTe RecenTe veRSie van HeT PRoducT  
inFoRmaTieblad en de algemene RicHTliJnen  
van HeT SikaTack® Panel SySTeem. 
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onZe PReSTaTieS –  
uW vooRdelen

Prestatie voordelen

bouwadvies  ́ evaluatie en advisering van gevel- en raamsystemen om te bepalen of deze geschikt zijn voor een 
lijmverbinding

 ́ advies over systeemverbeteringen, met name materiaalkeuze en afmetingen

Testen  ́ ondersteuning bij prototyping/mock-ups
 ́ Testplan voor het totale systeem met betrekking tot compatibiliteit en adhesie

Toepassingstechnologie  ́ actieve ondersteuning inclusief de keuze van de juiste toepassingstechnologie
 ́ assisteren bij systeem- en applicatie-engineering/lijmtechnologie
 ́ ondersteuning bij applicatie- en kwaliteitsprocedures

Praktijktraining  ́ voorbereiding van handleidingen conform de (inter)nationale normen
 ́ Training van applicateurs in de fabriek en op locatie

externe goedkeuringen  ́ voorbereiding van ‘best practices’ en samples

design en systeemengineering
de vraag naar lijmen en kitten voor specifieke toepassingen en naar 
innovatieve constructiemethodes is groot, waardoor ondersteuning bij het 
ontwerp en de toepassing noodzakelijk is. in de Sika FFi competence centra 
worden de meest geschikte oplossingen ontwikkeld in samenwerking met 
onze klanten om de beoogde resultaten te halen. dit betekent uiteindelijk 
verminderde productiekosten, een grotere productbetrouwbaarheid, een 
mooier resultaat en een kortere doorlooptijd.

onze KernComPetentie – vAn ontwerP tot ProCes
Sika ontwikkelt oplossingen voor lijmen en afdichten in nauwe 
samenwerking met haar klanten in de gevel- en raamindustrie. voor Sika 
betekent dit niet enkel het ontwikkelen van de best mogelijke technologische 
oplossingen om de technische en commerciële eisen van de klant na te leven. 
Sika wil er ook voor zorgen dat de geschikte prestaties gedurende het 
ontwerp, de prototyping, de validatie en alle productiefases verzekerd zijn. 
deskundigen van de R&d, de technische service en de systeemengineering 
van Sika zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van unieke klantgerichte 
oplossingen.

teChnisChe serviCe
de technische serviceteams van Sika bevinden zich overal ter wereld en zijn 
erop gebrand de beste oplossing te bieden en de juiste toepassing en 
validatie van Sika materialen te verstrekken. 

door lokale ondersteuning kan de Technical Service van Sika snel en 
betrouwbaar project testen leveren op basis van (inter)nationale 
standaarden. Tevens verzekeren we zo dat de communicatie zo optimaal 
mogelijk verloopt in de lokale taal. 
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1 South Huyton community learning centre, knowsley, vk
2 John lewis Store, liverpool, vk
3 lambeth Water Tower, kennington london, vk
4 WiS Service center, Theresienwiese, münchen, duitsland
5 Sony ericsson Head office, anstey Park, coventry, vk
6 bmW/mini dealership, beddington, vk
7 imF lannach company Headquarters, oostenrijk



• op 6 continenten
• in 91 landen
• meer dan 160 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 91 landen en heeft meer dan 17.000 werknemers 
en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het 
succes van haar klanten.

op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden 
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te utrecht onder 
nummer 28/2006) 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 Belgium nv
venecoweg 37 Tel: +32 9 381 6500
9810 nazareth Fax: +32 9 381 6510
belgië info@be.sika.com
 www.sika.be


