Sikaflex®-11FC+
Toepassing

Know-how
from Site to Shelf

+

Afdichten met Sikaflex®-11 FC :

Sikaflex®-11FC+

 De ondergrond moet proper en droog zijn, vrij
van vet, olie, stof en niet-hechtende delen.

De nummer 1 in lijmen voegkitten voor
de vakman

 Voegranden afdekken met een tape.
 Een ondervoeg plaatsen. Diameter van de voegband 20% - 30% groter dan de voegbreedte. Een
primer aanbrengen indien nodig.
 Sikaflex®-11FC+ aanbrengen met een pistool.
 Gladstrijken met een spatel of voegijzer dat 		
gedrenkt is in Gladstrijkoplossing n°1.
 Tape verwijderen vóór het product begint uit te
harden.

Sterk, elastisch en sneluithardend

+

Verlijmen met Sikaflex®-11 FC :

Lijmpunten of rupsen op het voorbereide
oppervlak aanbrengen.

Lijmdikte in functie van de ruwheid: 1-3 mm.
Luchtholtes vermijden. Het te verlijmen
voorwerp zorgvuldig aandrukken.

Verbruik bij benadering:

Uw Sika verdeler

Aantal meter voeg per koker 300 ml
Voegbreedte:

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

Voegdiepte:

10 mm

12-15 mm

17 mm

20 mm

25 mm

~ 3,0 m

~ 1,5 m

~ 0,9 m

~ 0,6 m

~ 0,4 m
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Sikaflex®-11 FC is elastisch en bestand tegen
trillingen en temperatuurschommelingen.

Verpakking
Koker 300 ml
Worst 300 en 600 ml

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden van
toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat
gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.
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• Droog: -40 tot +80°C, tijdelijk tot +90°C
• Vochtig: tot +50°C, tijdelijk tot +60°C

Sikaflex®-11FC+
+

Sikaflex®-11 FC is een 1-component, vochtuithardende, elastische voegkit en een veelzijdige
lijm op basis van polyurethaan met versnelde
uithardingstijd gebaseerd op de Sika i-Cure
technologie.

Sikaflex®-11 FC+ is de beste oplossing voor:

Duurzaam

 Waterdicht.
 Goed bestand tegen weersomstandigheden.
 Toepassing zowel binnen als buiten.
 Permanente elasticiteit.

Praktisch

Sterke hechting en permanent elastisch!

Verlijming:
Zeer krachtige,
permanente hechting
met uitstekende standvastheid.

Afdichting:
Permanent elastisch
en bestand tegen
trillingen en temperatuurschommelingen.

Sika i-Cure-technologie
n

n Veiliger te gebruiken
n Milieuvriendelijker
n Geen compromis op vlak van prestatie
n Volledig solventvrij
n Erg lage emissie van VOC's
n Extreem lage hoeveelheden monomerische
substanties

n Veel veiliger te gebruiken
n Beduidend lagere impact op het milieu
dan om het even welke andere
afdichtings- of verlijmingstechnologie
Geen compromis met betrekking tot
n Duurzaamheid
n Lange levensduur
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Verlijming
Afdichting
Opvulling
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Geschikt voor de meeste bouwmaterialen:

n
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 Kant en klaar.
 Alternatief voor mechanische bevestigingen.
 Snelle droging.
 Oplosmiddelvrij.
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 Verlijmen en opvoegen in één stap.
 Krachtige verlijming.
 Uitstekende weerstand tegen schokken,
trillingen en extreme temperatuurschommelingen.
 Overschilderbaar (Sika raadplegen).

Makkelijk aan te brengen
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Opvulling:
Een watedichte,
permanent elastische
vulmassa, kan gebruikt
worden voor zelfs de
breedste openingen.

n
Plastic

Beton
Mortel

Tegel

Hout

Galvaniseerd
staal

Koper

Staal

Met uitzondering voor plastic is het gebruik van een primer niet nodig op de meeste
materialen.

Beschikbaar in 5 kleuren:

Zwart

Grijs

Wit

Beige

Bruin

De juiste overeenkomst tussen de kleuren van deze kaart en de reële kleuren kan niet
gewaarborgd worden.

