
TECHNISCHE KITTEN

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de markt van gespeci-
aliseerde 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, gespecia-
liseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor 
structurele versterking, industriële vloeren en systemen voor zowel daken als waterdich-
ting. Sika is wereldwijd aanwezig in 100 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.
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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 100 landen
• Meer dan 190 productie- en marketinglocaties
• Wereldwijd 17.000 werknemers

PRIMERS
Voorbehandeling van ondergrond

Sika® Aktivator-205 Sika® Primer-3 N

Kleur: 
transparant

PRIMER- EN
REINIGINGSTABEL
Type ondergrond Omschrijving Primer

Zuigend Metselsteen, kunst-
steen, beton, gasbeton, 
zandsteen, graniet, 
pleisterwerk, hout, 
natuursteen

Sika® Primer-3 N

Niet zuigend Keramiek, lakken, vele 
kunststoffen

Sika® Aktivator-205

Metalen Aluminium, koper, 
titaniumzink, RVS, 
constructiestaal (St37), 
verzinkt staal

•  Opruwen met Scotch Brite
•  Reinigen met Sika® 

Aktivator-205,
• Sika® Primer-3 N



ALL-IN-ONE EN 
BEGLAZING

SIKAFLEX®-11 FC+

Elastische voegafdichting en verlijming

Kleuren 
wit, lichtgrijs, betongrijs, bruin, zwart (patroon)
betongrijs (worst)

VLOEREN

SIKAFLEX® PRO-3
Dilatatie- en aansluitvoegen

Kleuren 
betongrijs (patroon)
betongrijs, middengrijs, zwart (worst)

GEVELS

SIKAHYFLEX®-250 FACADE 
Dilatatievoegen

Kleuren 
betongrijs (patroon)
wit, beige, lichtgrijs, betongrijs, middengrijs, donkergrijs, basaltgrijs, 
bruin, zwart (worst)

SIKAFLEX® AT CONNECTION
Aansluitvoegen

Kleuren 
wit, grijs, bruin, zwart (patroon)
wit (worst)

SIKAFLEX® PRO-3 SL
Zelfnivellerende dilatatie- en aansluitvoegen

Kleuren 
grijs en zwart (worst)

SIKAFLEX®-84 UV+

Overschilderbare beglazingskit

Kleuren 
wit, bruin, betongrijs, zwart (patroon)
wit, betongrijs, zwart (worst)


