Know-how
from Site to Shelf

Aanvullende producten

SikaBond®-52 Parquet
SikaBond®-54 Parquet

Parketverlijming
Snel, elastisch en uniek

Egalisatiemortels
 Sika® Level-300 Extra : egalisatiemortel 0,5 - 15 mm
(15 - 30 mm met toevoeging van kwartszand)
 Sika® Level-315 F : vezelversterkte egalisatiemortel 3 - 15 mm
(15 - 30 mm met toevoeging van kwartszand)

Eenvoudig toe te passen
Volvlak- of rupsverlijming
 Snel drogend
 Bevatten geen water : parket beweegt niet tijdens het drogen


Materiaal
Lijmspatels (B3 - B11)
 Hand- of pneumatische pistolen voor zakken
 Sika® TopClean-T reinigingsdoekjes

Een perfect resultaat
Reductie van weerkaatsing van loopgeluid
 Reductie van overdracht van loopgeluid





MET 1 oF 2 CIlindErs

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 ontkend.
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SikaBond® Dispenser
Voor een professionele toepassing van de SikaBond®-52 Parquet lijm,
gebruik de SikaBond® Dispenser-5400 (3 cilinders, perslucht), -3600
(2 cilinders, perslucht), -1800 (1 cilinder, perslucht) of -1800 Power
(1 cilinder, batterij).
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Betrouwbare producten
Kant- en klare 1-component producten
 Hoge prestaties
 Geurloos
 Hechting op vele verschillende ondergronden
 Geschikt voor de meeste houtsoorten


Primers
 Sika Primer®-MB : hechtprimer voor betonnen vloeren en dekvloeren
 Sika Primer®-MR Fast : hechtprimer en restvochtscherm
 Purigo 5S : oppervlakteverharder en stofwerend

(perslucht)
®
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Assortiment SikaBond® Parket

 reng de lijm aan in rupsen die parallel zijn ten
B
opzichte van elkaar en haaks ten opzichte van de
parketelementen.
 De afstand tussen de rupsen hangt af van de
breedte van de te lijmen parketelementen:
• 10 cm voor elementen van 19 tot 23 cm
• 20 cm voor elementen van 14 tot 19 cm
• 25 cm voor elementen met een breedte < 14 cm
 Plaats de parketstroken op de lijm binnen
50 minuten na het aanbrengen van de lijm.
 Ga tijdens het plaatsen regelmatig na of het
parket goed contact maakt met de lijm.
 Indien nodig wordt het parket na 18 uur
geschuurd

 reng de lijm aan met behulp van de daartoe
B
bestemde spatel (type B3 - B11).
 Plaats de parketstroken op de lijm binnen
50 minuten na het aanbrengen van de lijm.
 Ga tijdens het plaatsen regelmatig na of het
parket goed contact maakt met de lijm.
 Indien nodig wordt het parket na 12 uur
geschuurd.


8 mm

3/5 mm

 e ondermat uitrollen parallel aan de richting
D
van de parketelementen, waardoor de
perforaties haaks staan op de richting van de
parketelementen.
 Breng de lijm aan in rupsen en vul daarbij alle
perforaties.
 Plaats de parketstroken op de lijm binnen
50 minuten na het aanbrengen van de lijm.
 Ga tijdens het plaatsen regelmatig na of het
parket goed contact maakt met de lijm.
 Indien nodig wordt het parket na 18 uur
geschuurd


10 mm

S chroef de in "V" gesneden spuitmond op de
adapter en steek die laatste in de ring van het
pistool.
 Open het zakje langs het vrije uiteinde met
behulp van een cutter of knip het met behulp van
een tang open langs de sluitingsclip en verwijder
deze.
 Schroef de ring en de adapter op het pistool.


Zak van 600 ml + SikaLayer®-03/05

Zich wenden tot de technische fiches voor gedetaillerde informatie



S chroef de in "V" gesneden spuitmond op de
adapter en steek die laatste in de ring van het
pistool.
 Open het zakje langs het vrije uiteinde met behulp
van een cutter of knip het met behulp van een
tang open langs de sluitingsclip en verwijder deze.
 Schroef de ring en de adapter op het pistool.


 pen de emmer en verwijder de folie (leg hem
O
met de onderkant naar boven op de grond).
 Giet een voldoende hoeveelheid lijm op de vloer:
u moet er zeker van zijn dat u deze hoeveelheid
kunt gebruiken binnen 50 minuten, tijd waarna er
zich een vel op de lijm vormt.
 Breng de folie opnieuw aan op de lijm in de
emmer. Verwijder eventuele lucht onder de folie
en plaats het deksel op de emmer.


Zak van 600 ml

Emmer van 13 kg

verbruik: 400 tot 500 ml/m2

SikaBond®-52 Parquet

verbruik: 20 m2/rol

SikaLayer®-05

verbruik: 25 m2/rol

verbruik: 250 tot 600 ml/m ,
naar gelang de breedte
van de lamellen.

verbruik: 700 tot 1000g/m

SikaLayer®-03
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SikaBond®-52 Parquet

SikaBond®-54 Parquet

Akoestische verlijming

Rupsverlijming

Volvlakverlijming

