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moderne caravan- en camperbezitters over de hele wereld 
eisen duurzame en zuinige voertuigen met een hoge kwali-
teitsstandaard. om aan deze eisen te voldoen moeten ont-
werpers voortdurend oplossingen vinden die het mogelijk 
maken om productietijd en effi  ciency te verbeteren, het aan-
tal onderdelen te verminderen en het voertuiggewicht te ver-
lagen. daarnaast moeten de stijfheid en de sterkte verhoogd 
worden om de levensduur van het product te verlengen. 

sika, als de partner van de wereldwijde caravan- en camperin-
dustrie, biedt een breed scala van state-of-the-art technolo-
gieën om fabrikanten hierbij te helpen. Wij bieden specifi eke 
oplossingen voor onze kerncompetenties: lijmen, afdichten, 
dempen en versterken. als wereldwijd opererend bedrijf zijn 
wij vertegenwoordigd in landen met eigen vestigingen, waar-
door eersteklas technische en commerciële ondersteuning, 
orderafhandeling en levering, vanaf het eerste concept en 
door de gehele levenscyclus van uw voertuig, mogelijk is.

heldere ideeën
voor recreatievoertuigen
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caravan- en camperfabrikanten gebruiken metaal, hout, glas-
vezel en schuimisolatie voor de productie van o.a. zij- en 
achterwanden, vloeren en daken. verhoogde efficiëntie in pro-
ductie is een kritische factor voor deze competitieve markt. 
goede thermische isolatie, een lichte constructie en een hoge 
akoestische demping zijn nodig voor een beter comfort van de 
inzittenden en een beter brandstofverbruik.

traditionele bevestigingsmethoden kunnen leiden tot knik-
ken, vervorming en deuken van zij-en dakpanelen. dergelijke 
kwesties vereisen aanzienlijke kosten en arbeid voor repara-
tie. het gebruik van lijmen voor de fabricage van de panelen 
elimineert dergelijke risico’s en verbetert de efficiëntie, kwali-
teit en kosten. 

sika levert op maat geformuleerde oplossingen, aan te pas-
sen aan de verschillende eisen tijdens het proces. Zo zijn er 
systemen leverbaar met een breed scala aan perstijden, aan-
vangsterktes, verwerkingstijden en andere belangrijke facto-
ren, aanpast aan productie-eisen van elke klant. Wij bieden 
zowel 1- als 2-componenten polyurethaan, polyurethaan- 
hybride technologieën en pur reactieve hotmelts aan. 

productie en reparatie van 
 sandWichpanelen
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Waarom lijm voor sandWichpanelen gebruiken?
 ́ verbeterde structurele stijfheid 
 ́ verlaagt het paneelgewicht, waardoor verminderde totale 

kosten 
 ́ maakt het gebruik van high-performance schuim mogelijk, 

welke de thermische isolatie verbetert 
 ́ uitstekend waterbestendig 
 ́ goede procesbeheersing, wat zorgt voor consistente en 

herhaalbare hoge kwaliteit 
 ́ Flexibiliteit van het ontwerp

Technologische voordelen
 ́ hecht goed op een groot aantal ondergronden
 ́ snellere productie door snelle sterkte-opbouw 
 ́ compatibel met handmatige en automatische toepassings-

processen 
 ́ aangepaste formulering mogelijk om aan de klanteisen te 

voldoen  
 ́ volledige reeks van technologieën voor sandwichpaneel-

productie en -montage

aanbevolen sika producTen
kenmerken en voordelen

sikaForce®-77xx range 
serie van 2-componenten pur-lijmen met hoge sterkte, 
 middellange tot lange open tijd en verschillende perstijden 
voor verschillende laminering. mogelijkheid tot warmte- 
activering om zeer korte druktijden te realiseren. 

sikaForce®-7715
2-componenten pur sandwichpaneellijm met de mogelijkheid 
tot het warmte-activering om zeer korte druktijden te reali-
seren.

sikaForce®-7752 l90 
thixotrope (zakt niet weg) 2-componenten 
pu-sandwichpaneellijm voor onder andere de reparatie van 
panelen en vervanging van o.a. de huidplaat.

sikamelt®-96xx range
pur reactief hotmelt lijmsysteem met hoge initiële sterkte.

sikaForce® lijm wordt aangebracht op een sandwichpaneel
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liJmen en Kitten voor interieur

eff ectief afdichten van carrosserieën tegen het binnendringen van 
water is essentieel om dure garantiekosten en klachten van eindgebrui-
kers te voorkomen. een robuuste, waterdichte afdichting beschermt 
kabelbomen, essentiële elektronische apparatuur en het gehele interi-
eur van de auto. van moderne auto-interieurs wordt verwacht dat ze 
stijlvol, aantrekkelijk en uitnodigend zijn en worden afgewerkt met een 
zeer hoge standaard. gelijmde systemen maken de combinatie mogelijk 
voor high-performance afdichting met verbeterde esthetiek en presta-
ties.

sika heeft verschillende oplossingen, die in staat zijn om een duurza-
me, elastische afdichting en high-performance lijmverbindingen te ver-
krijgen. sikafl ex® polyurethaan kitten en lijmen combineren de eenvoud 
van de applicatie met uitstekende duurzaamheid en hechting. sikafl ex® 
polyurethaan-hybride technologie (gebaseerd op sika’s silaan getermi-
neerde polymeer (stp-technologie) combineert de prestaties van tradi-
tionele sikafl ex® polyurethaan-systemen maar heeft extra voordelen, 
zoals minder voorbereiding van de ondergrond en verbeterde veiligheid 
van de werknemers. 
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Waarom Worden lijmen en kiTTen in inTerieurs 
gebruikT? 

 ́ Waterdichte afdichtingen zorgen voor een duurzame en 
langdurige bescherming van het interieur en bescherming 
van essentiële elektronische apparatuur 

 ́ verbeterde akoestische omgeving 
 ́ verminderde luchtlekken: efficiëntere airconditioning en 

verwarming 
 ́ voorkomen van corrosie via eliminatie van boren of het 

doorboren van het chassis voor mechanische bevestigings-
middelen 

 ́ hoge niveaus van esthetische afwerking haalbaar 

Technologische voordelen 
 ́ verbeterde lekkageweerstand 
 ́ Zeer eenvoudig in gebruik 
 ́ eenvoudige voorbereiding van de ondergrond 
 ́ goede veiligheid van de werknemers 
 ́ Breed scala aan standaard kleuren beschikbaar 
 ́ uitstekende weerstand tegen barre klimaatsomstandig-

heden 

aanbevolen sika producTen 
kenmerken en voordelen 

sikaflex®-221
hoge kwaliteit universele lijmkit, geschikt voor het maken van 
permanente, elastische afdichtingen met een hoge hecht-
sterkte. 

sikaflex®-521 uv 
primerloze, elastische 1-component polyurethaanhybride 
 lijmkit voor kleurvaste voegen. oplosmiddel- en vos-vrij.

sikaflex®-552 (at)
uv-stabiele montagelijm met een minimum aan voorbehan-
deling voor het lijmen en afdichten, ook geschikt voor buiten-
voegen.

gelijmd en afgedicht interieur van een camper
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assemBlage van carrosserieën en 
BuitenaFdichtingen

de afgelopen jaren hebben zich drastische veranderingen 
voorgedaan gezien de aerodynamica en de styling van cara-
vans en campers. de mix van materialen die wordt gebruikt 
om dergelijke voertuigen te fabriceren is ook enorm veran-
derd. het gebruik van glasvezelcomposieten en sandwichpa-
neelstructuren is nu gemeengoed. Fabrikanten zoeken naar 
gewichtsvermindering van het voertuig, verbeteringen in 
brandstofverbruik, thermische isolatie om het comfort voor 
de gebruiker te verbeteren.

sika kan een scala aan high-performance oplossingen voor de 
constructie van de carrosserie bieden. sikaForce® 2-compo-
nenten pur-lijmen tonen hoge sterkte, goede fl exibiliteit en 
kunnen uitharden bij kamertemperatuur of verhoogde tempe-
raturen. sikafl ex® polyurethaan kitten en lijmen combineren 
de eenvoud van de applicatie met uitstekende duurzaamheid 
en hechting. sikafl ex® pur-hybride technologie (gebaseerd op 
sika silaangetermineerde polymeer (stp-technologie) com-
bineert de prestaties van traditionele sikafl ex® polyurethaan 
systemen maar toont extra voordelen zoals minder onder-
grondvoorbereiding en verbeterde veiligheid van de werk-
nemers. sikalastomer® butylkit zorgt voor een uitstekende 
geluidsdemping en afdichtende eigenschappen.



9caravans en campers

aanbevolen sika producTen
kenmerken en voordelen

sikaflex®-221
hoge kwaliteit universele lijmkit, geschikt voor het maken van 
permanente, elastische afdichtingen met hoge hechtsterkte. 

sikaflex®-252
constructielijm voor flexibele voegen die worden onder-
worpen aan dynamische spanningen.

sikaflex®-254 Booster 
snelle uitharding; ‘fail-safe’-systemen; hardt ook uit bij 
 afwezigheid van sika® Booster paste; goede mechanische 
eigenschappen en hechting.

sikaflex®-521 uv 
voegkit met uitstekende uv-, verouderings en weersbesten-
digheid. verminderde ondergrond oppervlakvoorbereiding 
nodig. oplosmiddel en vos-vrij.

sikaflex®-552 (at)
uv-stabiele montagelijm voor afdichten en lijmen, uitstekend 
hechtende eigenschappen; ook geschikt voor open voegen.

sikalastomer®-700 serie
Butylkit met goede geluidsdempende en afdichtingseigen-
schappen.

gelijmd dak van een semi-geïntegreerde camper
lijmen van voorkant

Waarom lijmen bij assemblage van carrosserieën 
en exTerieur gebruiken? 

 ́ verbeterde geluids- en trillingsdemping 
 ́ verbeterde esthetiek en aerodynamische efficiëntie 
 ́ hogere stijfheid van de structuur zonder schade aan ther-

mische isolatie - in tegenstelling tot mechanisch bevestigde 
systemen 

 ́ lager gewicht, waardoor lagere exploitatiekosten 
 ́ uitstekend waterbestendig door eliminatie van gaten en 

boren voor mechanische bevestigen 
 ́ verbeterde esthetiek door onzichtbare bevestigingen 
 ́ minder kans op kromtrekken omdat lijm compenseert voor 

verschillende thermische uitzetting tussen metalen en niet 
metalen ondergronden 

 ́ verbeterde mogelijkheid om schokken, stoten en torsie te 
weerstaan

Technologische voordelen 
 ́ uitstekende balans tussen kracht, flexibiliteit en slagvast-

heid 
 ́ lage thermische geleiding
 ́ uitstekend waterbestendig 
 ́ meerdere uithardingssnelheden 
 ́ geschikt voor automatische of handmatige toepassing 
 ́ uitstekende hechting op een breed scala aan ondergronden 

gebruikt in de camperbouw
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ruitverliJming

al meer dan 20 jaar biedt sika voor caravans, campers, bus-
sen, auto’s, vrachtwagens en oem-assemblagelijnen voor 
treinen, oplossingen voor directe beglazing. primerloze, hand-
matige en geautomatiseerde voorbehandelingsmogelijkheden 
zijn beschikbaar om in de behoeften van een verscheidenheid 
aan oem-toepassingsprocessen te voorzien. dit om aanzienlij-
ke kostenbesparingen en vereenvoudiging van het fabricage-
proces te realiseren.

sika biedt een breed scala van lijmtechnologieën voor alle 
directe beglazingstoepassingen. specifi eke sikafl ex® oplos-
singen zijn beschikbaar voor koude en warme toepassingspro-
cessen. gepatenteerde sikafl ex® materialen zijn in staat om 
het glas op zijn plaats te houden na de installatie waardoor 
secundaire klemmen, bevestigingen en tape overbodig zijn. 
sikafl ex® materialen hebben lage elektrisch geleidende eigen-
schappen voor het voorkomen van galvanische corrosie. 

de sikafl ex® plus Booster range biedt de ultieme oplossing 
voor oem’s die uitstekende mechanische eigenschappen zoe-
ken met de kortst mogelijk uithardingstijd. in tegenstelling 
tot traditionele 2-componenten systemen heeft dit 1-compo-
nent boostersysteem het signifi cante voordeel van volledige 
uitharding ongeacht de aanwezigheid van een versneller wat 
zorgt voor een beter proces en consistente kwaliteit en veilig-
heid.
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Waarom ruiTverlijming?
 ́ verhoogde stijfheid voor optimale roll-over sterkte en 

 verbeterde bescherming van inzittenden
 ́ verbeterde aerodynamica versus raamrubbers om het 

brandstofverbruik en de emissies van voertuigen te 
 verbeteren

 ́ hogere stijfheid om lawaai en trillingen te verminderen 
binnenin de carrosserie

 ́ vermindering van lekkages in vergelijking met raamrubbers

Technologische voordelen
 ́ sika’s beproefde en geteste primerloos glas-systeem-

technologie
 ́ primerloos voor coatings
 ́ te versnellen met sika® Booster systeem voor een snelle en 

volledige uitharding
 ́ hoge initiële aanvangshechting 

aanbevolen sika producTen
kenmerken en voordelen 

sikaflex®-250 pc 
Warm toegepast systeem; hoge aanvangssterkte maakt 
 vermindering van clips, bevestigingen en tape mogelijk; goed 
verwerkbaar; oem-goedgekeurd; uitstekende hechtings-
eigenschappen.

sikaflex®-265 (+ Booster)
eenvoudig te gebruiken systeem met uitstekende verwer-
kingseigenschappen; geschikt voor verlijmen en afdichten; 
groot spleetvullend vermogen; lange open tijd; uv-stabiel. 
Kan met en zonder Booster worden toegepast. 

montage van direct verlijmde voorruit



� op 6 continenten
� in 84 landen
� meer dan 120 productie- en marketinglocaties
� Wereldwijd 16.000 werknemers

sika nederland b.v.
Zonnebaan 56
3542 eg utrecht
postbus 40390
3504 ad utrecht

tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl
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siKa - uW loKale partner met een 
WereldWiJde aanWeZigheid

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.

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 betonhulpstof-
fen, 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 aan-
wezig 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.
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