
Sika Kitten

Sika Marine lijmen en kitten

Kitpistolen

Sikaflex 221

Veelzijdige 1-component polyurethaankit met goed standvermogen.

Groot hechtvermogen en is geschikt voor een elastische, duurzame

afdichting. Geschikt voor verschillende ondergronden zoals, hout,

metaal, metaalprimers en lakken (2-componenten systemen), 

keramische materialen en kunststoffen.

Soortelijk gewicht 1,25 gr/cm³ afhankelijk van de kleur.

Hardheid shore A:40, treksterkte 1,8 N/mm²

Huidvormingstijd bij 23⁰C/RV 50% 45-60 minuten.

Doorhardingssnelheid bij 23⁰C/RV 50% 3mm/24uur.

Temperatuurbestendigheid -40˚C tot +90˚C.

Temperatuurbestendigheid kortstondig max. 8 uur  +120˚C.

Nummer Omschrijving VPE stuks

672162 Sikaflex 221 300 ml patroon wit 12

672163 Sikaflex 221 300 ml patroon zwart 12

672164 Sikaflex 221 300 ml patroon grijs 12

672165 Sikaflex 221 300 ml patroon bruin 12

Sikaflex 252

Een pasteuze 1-component polyurethaanlijm met zeer goed standvermogen.

Geschikt voor dynamische belaste, structurele lijmverbindingen.

Geschikt voor verschillende ondergronden zoals, hout, metalen zoals 

aluminium (ook geanodiseerd aluminium), plaatstaal (ook gefosfateerd,

gechromateerd en verzinkt), primers, deklakken (2-componenten systemen),

keramische materialen en kunststoffen.

Soortelijk gewicht 1,16-1,22 gr/cm³ afhankelijk van de kleur.

Hardheid shore A:55, treksterkte 4 N/mm²

Afschuifsterkte bij lijmlaagdikte van 4mm 2,5N/cm²

Huidvormingstijd bij 23⁰C/RV 50% ca. 40 minuten.

Doorhardingssnelheid bij 23⁰C/RV 50% 4mm/24uur.

Temperatuurbestendigheid -40˚C tot +90˚C.

Temperatuurbestendigheid kortstondig max. 8 uur  +120˚C.

Nummer Omschrijving VPE stuks

672147 Sikaflex 252 300 ml patroon wit 12

672148 Sikaflex 252 300 ml patroon zwart 12

672149 Sikaflex 252 300 ml patroon rood 12

(RAL 3000)

Sikaflex 290 DC PRO

UV bestendige 1-component voeg afdichtkit op basis van polyurethaan die

speciaal ontwikkeld is voor het inrubberen van naden in traditionele houten

dekken in de jacht- en scheepsbouw.

De afdichtkit hard uit tot een flexibel elastomeer dat geschuurd kan worden.

Voldoet aan de voorschriften voor lage vlamverspreiding van de IMO.

Alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

Vooraf altijd een test uitvoeren met de gangbare ondergronden en onder

de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compabiliteit

van de lijm en het materiaal.

Niet-corrosief, schuurbaar, uitsteken bestand tegen UV-licht

en weersinvloeden, bestand tegen zoet- en zoutwater. 

Nummer Omschrijving VPE stuks

672195 Sikaflex 290 DC PRO 300 ml patroon zwart 12

672196 Sikaflex 290 DC PRO 600 ml unipac zwart 20
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Sika Primer 290 DC PRO

Een transparante lichtgele laagviskeuze vloeistof die droogt door reactie

met luchtvochtigheid. Wordt gebruikt bij o.a. voorbehandeling van

houten deklatten die worden ingerubberd met Sika 290 DC PRO of

gelijmd met Sika 298 FC.

Alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

Vooraf altijd een test uitvoeren met de gangbare ondergronden en onder

de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compabiliteit

van de lijm en het materiaal.

Ontwikkeld voor de volgende ondergronden:

Teakhout, Mahoniehout, Oregon-pine, kurk en op polyester gebaseerd GRP.

Nummer Omschrijving VPE stuks

672198 Sika Primer 290 DC PRO 250 ml 6

672199 Sika Primer 290 DC PRO 1 ltr 4

672200 Sika Primer 290 DC PRO 5 ltr 1

Sikaflex 291i

Multifunctionele duurzame 1-component afdichtkit voor binnen- en

buitentoepassingen. Specifiek ontwikkeld voor de jacht- en scheepsbouw.

1-component polyurethaan met een goed standvermogen die door

contact met luchtvochtigheid uithardt en zodoende een duurzaam 

elastomeer vormt. Voldoet aan de voorschriften voor lage vlamverspreiding

van de IMO. Het product is geschikt voor het maken van elastische, 

trillingsbestendige voegafdichtingen, zowel voor interieur als exterieur 

toepassingen. Geschikt voor ondergronden zoals hout, metaal,

metaalprimers, laklagen (2-componenten systemen), keramische 

materialen en kunststoffen (GRP etc.).

Mag niet worden gebruikt voor het afdichten van spanningscorrosie

gevoelige kunststoffen (bijv. PMMA, PC etc.).

Alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

Vooraf altijd een test uitvoeren met de gangbare ondergronden en onder

de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compabiliteit

van de lijm en het materiaal.

Wheelmark gecertificeerd, zeer elastisch, reukarm, niet-corrosief 

overschilderbaar, goede hechting, VOS- en emissievrij.

Nummer Omschrijving VPE stuks

672208 Sikaflex 291i 300 ml patroon zwart 12

672209 Sikaflex 291i 300 ml patroon wit 12

672210 Sikaflex 291i 300 ml patroon grijs 12

672211 Sikaflex 291i 300 ml patroon bruin 12

Sika Firesil Marine N

Een brandvertragende, sneluithardende 1-component siliconenkit

op basis van een niet-corrosief uithardingssyteem. Het uitgeharde

product vormt een zachte elastische afdichting en is uitstekende 

bestand tegen vuur, zelfs bij blootstelling aan een dichtbij gelegen

warmtebron, Voldoet aan DIN 4102 B1 voorwaarden en aan de 

voorschriften van de IMO.

Wordt toegepast voor algemene doeleinden bij toepassingen die

vuurbestendigheid vereissen volgens DIN 4102 B1 en als afdichtings-

middel van spleten, kabelgoten, pakkingsringen etc. wanneer voldaan

moet worden aan IMO 653 (16). 

Alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

Vooraf altijd een test uitvoeren met de gangbare ondergronden en onder

de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compabiliteit

van de lijm en het materiaal.

Hecht goed op verschillende ondergronden. 

Bestand tegen veroudering en weersinvloeden. 

Nummer Omschrijving VPE stuks

672250 Sikaflex Firesil Marine N 300 ml patroon 12

grijs

67-07.1



Sikaflex 295i UV

Een kunststof ruitenlijm voor maritieme toepassingen.

Een 1-component polyurethaanlijm met een pas-teuze consistentie,

die door blootstelling aan luchtvochtigheid uithardt en zodoende een

duurzaam elastomeer vormt. 

Voldoet aan de voorschriften van de IMO.

Speciaal ontwikkeld voor de jacht- en scheepsbouw, waar het wordt

gebruikt voor het afdichten van kunststof (PMMA en PC) ruiten.

Speciale aandacht is vereist voor gebogen materialen, bijvoorbeeld

thermoplasten in verband met enviromental stress cracking ofwel

spanningscorrosie.

Bestand tegen veroudering en weersinvloeden.

Wheelmark gecertificeerd. 

Korte uithardingstijd. Korte draadfabreuk.

Zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS),

oplosmiddelvrij.

Nummer Omschrijving VPE stuks

672280 Sikaflex 295i UV 300 ml patroon zwart 12

672281 Sikaflex 295i UV 300 ml patroon wit 12

Sika BlackSeal-2

Een 1-component voegkit op bitumenbasis, blijvend elastisch.

Voor speciale afdichtingen en verlijmingen, te gebruiken voor 

sterk uiteenlopende toepassingsgebieden onder andere op 

vochtige ondergronden. 

Nummer Omschrijving VPE stuks

672300 Sika BlackSeal-2 300 ml patroon zwart 12

Sikaflex 296

Ruitenlijm voor glazen ruiten in de scheepsbouw. 

Een hoogwaardige elastische 1-component ruitenlijm met uitstekende

spleetvullende eigenschappen, die uithardt bij blootstelling aan lucht-

vochtigheid. Het is geschikt voor bijna alle soorten minerale beglazings-

applicaties in de scheepsbouw. Voldoet aan de voorschriften die zijn

bepaald door de IMO.

Bij gebruik van ruiten van gelamineerd veiligheidsglas met 

geïntegreerde verwarmingselementen in de PVB-tussenlaag

adviseren wij contact op te nemen voor technische advies. 

Bestand tegen veroudering en weersinvloeden.

Wheelmark gecertificeerd. 

PVC- en oplosmiddelenvrij.

Reukarm. Zeer goede verwerkbaarheid.

Toepassing zonder zwarte primer mogelijk.

Nummer Omschrijving VPE stuks

672320 Sikaflex 296 600 ml unipac zwart 20

Sikaflex 852 FR Rood

Een 1-component polyurethaan lijm / afdichtkit met een goed stand-

vermogen en goede brandvertragende eigenschappen.

Hecht goed op een groot aantal verschillende soorten ondergronden

en is geschikt voor permanente elastische afdichtingen met een

hoge treksterkte. Geschikte ondergronden zijn o.a. hout, metaal,

metaalprimers en laklagen (2-componenten systemen), keramische

materialen, glas en kunststoffen. 

Vraag advies voor gebruik op transparante materialen die gevoelig

zijn voor spanningscorrosie zoals PMMA en PC.

Brandvertragen en geurarm, elastisch en niet-corrosief, 

overschilderbaar en schuurbaar. 

Wheelmark gecertificeerd. 

Nummer Omschrijving VPE stuks

672330 Sikaflex 852 FR Rood 600 ml unipac 20

Kleur oxide-rood

67-07.2



Kitpistolen

Kitpistool zware constructie.

Professioneel metalen kitpistool voor 300 ml

patronen.

Nummer Omschrijving

400401 Kitpistool zware constructie 300 ml

koker uitvoering

Kitpistool lichte constructie

Eenvoudig metalen kitpistool voor 300 ml

patronen. 

Nummer Omschrijving

400400 Kitpistool lichte constructie 300 ml

koker uitvoering

Kitpistool pneumatisch Red Rooster RRP-203

Luchtaangedreven voor patronen 300/310 ml

Nummer Omschrijving

670170 Kitpistool pneumatisch Red Rooster RRP-203

koker uitvoering

Kitpistool voor worsten 600ml type handpistool

Verzet 12:1

Nummer Omschrijving

670175 Kitpistool handbediend, verzet 12:1

voor worsten 600 ml

Kitpistool voor worsten 600 ml pneumatisch 

Luchtaangedreven voor worsten van 600 ml

Nummer Omschrijving

670176 Kitpistool pneumatisch

voor worsten 600 ml

Kitpistool voor worsten 600 ml elektrisch 

Geleverd met accu 18V en lader.

Nummer Omschrijving

670177 Kitpistool elektrisch op accu

voor worsten 600 ml
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