
Sikagard®-715W
Anti-mos

Sikagard®-907W
Bescherming van poreuze 
oppervlakken (betonklinkers, straats-
tenen) en stabilisator voor zandvoegen

Tuinen – Terrassen 
Stedelijke infrastructuren

Sika FastFix®

Uw Sika Verdeler

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 ontkent.

Sika n.v.
Pierre Dupontstraat 167     
1140 Brussel
Tel. : 02/726.16.85     
Fax : 02/726.28.09
E-mail : info@be.sika.com
www.sika.be V.
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Know-how 
from Site to Shelf

Bus van 5 L

Bus van 2 of 5 L
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Sika FastFix®-138TP
Verankeren van riooldeksels 
en inspectieputten
EIGENSCHAPPEN
■ Hecht zeer goed op beton, bitumen en 

asfalt.
■ Wordt zeer snel hard waardoor het reeds

na korte tijd kan gebruikt worden.
■ Beschermt metalen onderdelen tegen 

corrosie dankzij zijn basische pH.

VERPAKKING
Zak van 25 kg

TOEPASSING
■ Maak de uitsparing klaar op een vlakke en zuivere ondergrond en zorg

daarbij vooral voor zuivere randen. Breng indien nodig een bekisting 
aan. Maak de ondergrond overvloedig nat.

■ Bereid een eerste vulling met vaste consistentie van Sika 
FastFix®-138TP. Breng het product aan met een troffel om het 
ligvlak tot stand te brengen voor het afstellen en vastzetten van het te 
verankeren element.

■ Leg het element op het ligvlak en maak het waterpas.
■ Giet Sika FastFix®-138TP met vloeibare consistentie 

rondom het kader tot aan het niveau van het wegdek.
■ Nivelleer het oppervlak met behulp van een raapbord.
■ Belasting : 2u bij 20°C.

Sika FastFix®-1TP
Vastlijmen en voegen 
van trottoirbanden
EIGENSCHAPPEN
■ Hecht zeer goed op beton, bitumen 

en asfalt.
■ Is goed bestand tegen koolwaterstoffen.
■ Kan vlug worden belast.
■ Is goed bestand tegen vorst/dooi-cycli.

VERPAKKING
Zak van 25 kg

TOEPASSING
■ De ondergrond moet zuiver en vlak zijn.
■ Betonnen ondergronden eerst bevochtigen alvorens   

Sika FastFix®-1TP aan te brengen.
■ Breng Sika FastFix®-1TP (aangemaakt met 3,75 liter water 

per zak) aan met een troffel of een gekarteld raapbord.
■ Breng de trottoirbanden aan en stel ze met behulp van een 

rubberen hamer zo af dat de lijmlaag ongeveer 3 mm dik is.
■ Verwijder overtollige lijm met behulp van een troffel.

Vul de voegen met Sika FastFix®-1TP.
■ Belasting : 2u bij 20°C.
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Sika FastFix®-133TP
Plaatsen en voegen van straatstenen,
plaveien en natuursteen

EIGENSCHAPPEN
■ Hecht zeer goed op beton, bitumen 

en asfalt.
■ Wordt zeer snel hard waardoor de 

bestrating reeds na korte tijd opnieuw in 
gebruik kan worden genomen.

■ Beschermt metalen onderdelen tegen 
corrosie dankzij zijn basische pH.

VERPAKKING
Zak van 25 kg

TOEPASSING
■ Breng het ligvlak op een  zuivere en bevochtigde ondergrond tot stand

met Sika FastFix®-133TP, aangevuld 1/1 (korrelgrootte 3-6) en
aangemaakt met 4 liter water per zak.

■ Breng de vooraf bevochtigde straatstenen aan en druk ze in het 
mengsel.

■ Vul de voegen tussen de straatstenen met Sika FastFix®-133TP
(niet aangevuld) aangemaakt met 3 liter water per zak. Giet de voegen vol 
en verwijder overtollig voegmiddel.

■ Verwijder overtollige mortel, bijvoorbeeld met behulp van een 
rubberen spatel. Reinig de straatstenen met een zwakke waterstraal,
ervoor zorgend dat de voegen daarbij niet worden uitgehold. Voor grote
bouwwerken bestaan er machines met draaiende borstels.

■ Belasting : 10u bij 20°C na opvoegen.
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