
SIKA MARINELIJN
DE MEEST 
VOORKOMENDE 
TOEPASSINGEN

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de markt van gespeciali-
seerde 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, gespecia-
liseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor 
structurele versterking, industriële en sportvloeren, en systemen voor zowel daken als water-
dichting. 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 succes van haar klanten.
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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

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

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.

Verschillende toepassingen vragen verschillende 
producten, wel met een aantal gelijke voordelen.

Sika is de pionier in de ontwikkeling van onder andere 1-component 
polyurethanen voor gebruik op zee. Onze wereldwijde technische kennis 
hebben ons in staat gesteld om een breed scala van producten, elk 
gericht op een specifieke maritieme toepassing, te ontwikkelen en te 
produceren. 

Hoewel de afzonderlijke kenmerken van elk product verschillend zijn,  
hebben de Sika marinelijn producten de volgende eigenschappen 
 gemeen: 
• Uitstekend vullende mogelijkheden (toleranties mogelijk)
• Blijvend elastisch
• Kan worden geschuurd
• Oplosmiddelvrij
• Laag VOS-gehalte
• Niet corrosief
• Voor gebruik boven en onder de waterlijn
• Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de maritieme sector
•  Goedgekeurd door de toonaangevende Europese 

certificeringsbedrijven en voorzien van een  
Wheelmark certificaat

Raadpleeg de bijbehorende voorbehandeling de Sika 
Voorbehandelingstabel - Voor het afdichten en lijmen van 
maritieme toepassingen.



Sikaflex®-290 DC PRO

Weerbestendige deknadenrubber
Sikaflex®-290 DC PRO is een UV-bestendige, 1-component afdichtkit 
op polyurethaanbasis die speciaal is ontwikkeld voor het inrubberen 
van traditionele (teak)houten dekken in de jacht- en scheepsbouw. 
De afdichtkit hardt uit en vormt zodoende een flexibel 
elastomeer dat kan worden geschuurd. 

• Bestand tegen verouderings- en weersinvloeden
• Bestand tegen zeewater en zoet water
• Eenvoudig te verwerken

Sikaflex®-295 UV
Maritieme ruitenlijm voor 
kunststof en glas
Sikaflex®-295 UV is een 1-component polyurethaanlijm  
met een pasteuze consistentie, die door blootstelling 
aan luchtvochtigheid uithardt en zodoende een 
duurzaam elastomeer vormt.

• Blijvend elastisch
• Korte draadafbreuk
• Bestand tegen veroudering en weersinvloeden

Sikaflex®-291i
Multifunctionele afdichtkit voor  
maritieme toepassingen 
Sikaflex®-291i is een specifiek voor de jacht- en scheeps-
bouw ontwikkelde 1-component polyurethaan afdichtkit 
met goed standvermogen, die door blootstelling aan 
luchtvochtigheid uithardt en zodoende een duurzaam 
elastomeer vormt. 

• Blijvend elastisch 
• Reukarm 
•  Hecht goed op een groot aantal verschillende  

soorten ondergronden 

Sikaflex®-298 FC
Volvlaklijm voor 
(teak)houten dekdelen
Sikaflex®-298 FC is een enigszins thixotrope 1-component 
polyurethaanlijm, die door blootstelling aan luchtvochtigheid 
 uithardt en zodoende een duurzaam elastomeer vormt. 
 
• Eenvoudig volvlak uit te smeren
• Dempt trillingen
• Lange open tijd

Sikaflex®-591
Universeel afdichtmiddel voor in de  
jacht- en scheepsbouw
Sikaflex®-591 is gebaseerd op de silaangemodificeerde-
polymeer technologie (STP) van Sika. Zijn uitstekende 
bestendigheid tegen zware omstandigheden in de 
scheepvaart maken het geschikt voor een veelvoud aan 
toepassingen. Dit speciale afdichtmiddel voor jachten 
en schepen is perfect voor binnen- en buitengebruik en 
biedt een uitstekende UV-bestendigheid. 
 
• Hoge weerbestendigheid
• Robuust en duurzaam flexibel
• Laagste emissies in maritieme markt

Sikaflex®-292i
Constructielijm voor maritieme  
toepassingen
Sikaflex®-292i is een 1-component polyurethaanlijm met 
een  goed standvermogen die door blootstelling aan 
luchtvochtigheid uithardt en zodoende een duurzaam 
elastomeer vormt. 
Sikaflex®-292i heeft uitstekende hechteigenschappen  
en een zeer hoge mechanische sterkte. 

• Goede spleetvullende eigenschappen 
• Hoge (dynamische) belastbaarheid 
• Dempt trillingen 


