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Sika Nederland B.V. heeft een complete lijn marineproducten. Deze productlijn biedt 
oplossingen voor constructief lijmen, afdichten, dempen, beschermen en ruitver-
lijming. Sika levert u hoogwaardige lijmen en kitten om zo optimaal en zo lang 
mogelijk van uw schip te kunnen genieten.

Marinegids

Sika en de maritieme sector zijn al decennia lang onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Deze gids is nuttig voor verschillende onderhoudsproblemen, zoals 
lekkages en reparaties aan het in- en exterieur en kunt u als richtlijn gebruiken 
voor het kiezen van de juiste producten bij verschillende toepassingen. Sika helpt 
de professional en de incidentele gebruiker met deskundig advies en handige toe-
passingstips.

Allereerst worden in deze gids de verschillende toepassingsgebieden beschreven. 
Vervolgens zal elk product één voor één toegelicht worden. 

De voorbehandelingstabel in het hoofdstuk Voorbehandeling geeft u een helder 
beeld welke voorbehandeling voor welke ondergrond het meest geschikt is. Sika 
adviseert om via www.sika.nl altijd de meest recente versie van het product 
informatieblad te lezen voordat u met de werkzaamheden begint. 

Speciale aandacht verdient de overschilderbaarheid van lijmen en kitten met 
1-component laksystemen. Hierover zijn regelmatig misverstanden. 

Overschilderbaarheid

Let op! Lakken die drogen door oxidatie (alkydbasis) zijn over het algemeen 

niet geschikt om over Sikaflex® lijmen en kitten aan te brengen. De kans 
bestaat dat de lak en de lijm plakkerig blijft en niet verder doorhardt. Doorgaans 
zijn lakken op basis van 2-componenten epoxy of polyurethaan wel geschikt. De 
beste testresultaten worden verkregen als de lijm of kit eerst volledig heeft kunnen 
uitharden. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de hardheid en 
de dikte van de laklaag een negatieve invloed kunnen hebben op de elasticiteit van 
de kit en kunnen leiden tot het schuren van de laklaag. Om de verdraagzaamheid 
van de lak vast te stellen, moeten vooraf door de klant testen worden uitgevoerd.

Voorwoord

1. Toepassingen
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Dekdelen

In de jacht- en scheepsbouw, maar ook bij de bouw van grote passagiersschepen, 
worden uit economisch oogpunt kant-en-klare dekdeelplaten op het dek gemon-
teerd. Deze platen bestaan bijvoorbeeld uit watervast gelijmd multiplex met daarop 
gelijmde dekdelen zoals teak. De elementen zijn als plaat of volgens sjabloon 
gemaakte deksegmenten verkrijgbaar. 

Voor de montage van deze platen op het dek is Sikaflex® elastische polyurethaan-
lijm, Sikaflex®-291i of Sikaflex®-298 FC (bij dekken van >3 m2) bijzonder geschikt, 
met name door de eenvoud van de montage. De lijm vereffent eventuele toleranties, 
is (zee)waterbestendig én maakt extra mechanische bevestigingen, zoals schroeven 
en bouten overbodig. Boorgaten hoeven dus niet te worden gemaakt, waardoor het 
dek intact blijft en nóg beter beschermd  is tegen het indringen van water. De lijm-
laag heeft bovendien trillingsdempende eigenschappen, wat het comfort verhoogt. 
De uitgeharde lijmverbinding is sterk, duurzaam elastisch en waterdicht.

Plaatsen, repareren of vervangen 
van (teak)dek

Voorbehandeling bij gebruik van Sikaflex®-291i en Sikaflex®-298 FC

Zie voor de voorbehandeling van de kajuit, romp, sponning, dek en dekdelen de 
voorbehandelingstabel op pag. 52.

 Tip:  Sluit de verpakking direct en voorkom morsen op het schip!

Lijmen

 Voor zowel horizontale als hellende oppervlakken zijn Sikaflex®-291i of 
Sikaflex®-298 FC geschikt.
 
 
 De lijm op het voorbehandelde oppervlak aanbrengen en met een 
getande kam (4 mm) verdelen over het gehele vlak. Houd als uiteinde-
lijke lijmlaagdikte 1-2 mm aan (dit is 1-2 liter per m2).

 
 De delen of planken moeten binnen de open- of verwerkings-
tijd (30 min.) van de lijm geplaatst, aangedrukt en gericht worden. 
Het wordt aanbevolen om alleen dat oppervlak in te smeren, dat 
nog binnen de open tijd van de lijm kan worden bedekt met teak-
planken of teakdelen, om voortijdige huidvorming van de lijm te 
voorkomen. Na huidvorming kan de verbinding niet meer gedaan 
worden, omdat de “benatting” of de hechting niet meer optimaal is. 
 
Voor een correcte fixatie is het van belang dat de delen zonder holle 
ruimtes of luchtinsluitingen gemonteerd zijn. Gebruik klemmen, 
gewichten (zandzakken, emmertjes water e.d.), of vacuüm zuigen bij 
prefab delen om de delen te fixeren tijdens het uitharden van de lijm. 

Na ca. 24 uur kan de fixatie worden verwijderd en kunnen de delen 
vol belast worden. Bij Sikaflex®-298 FC en boven 18°C is 16 uur vol-
doende.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad 
op www.sika.nl.

Prefab dekdelen worden vaak toegepast
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Teakdekken

Nieuwe teaknaden inrubberen

Teak is duurzaam en ook in natte omstandigheden slipvast. Houdt u zich bij het 
inrubberen aan de volgende aanwijzingen, dan bent u verzekerd van een blijvend 
waterdicht teakdek.

Voegbreedte (bij 10-12% vocht in teak)
Het is belangrijk dat de voegafmetingen zijn afgestemd op de breedte van de teak-
delen. Richtwaarden daarvoor zijn vermeld in onderstaande tabel. Wanneer de 
voeg afmetingen te klein zijn, dienen deze op maat te worden uitgefreesd.

breedte houtdelen (mm) 35 45 50 75

minimale voegbreedte (mm) 4 5 5-6 8

minimale voegdiepte (mm) 5-6 6 6 7

Reinigen van het teakdek

De eerste stap is het schoonmaken van de ondergrond. Deze moet schoon, droog 
en vrij zijn van losse deeltjes. Gebruik geen perslucht, tenzij de installatie een olie-
afscheider heeft. 

Primeren van de voegflank

 Het primeren van de voegflanken is een belangrijke stap in het proces van 
het inrubberen van teakdeknaden. Breng met een kwastje op beide voeg-
flanken een dekkende laag Sika® Primer-290 DC aan.

 Bescherm de natte primer tegen vervuiling, direct zonlicht en regen en laat 
deze tenminste één uur drogen. Wacht echter niet langer dan 24 uur met 
het aanbrengen van de Sikaflex®-290 DC PRO.

Aanbrengen van tape

Het is van belang dat hechting van het rubber op de voegbodem vermeden wordt. 
Hiertoe wordt op de voegbodem een deknadentape (4 mm) aangebracht. Dit maakt 
dat de elasticiteit van Sikaflex®-290 DC PRO bij krimpen of uitzetten van de teakdelen 
volledig benut kan worden. Sika heeft een speciale tape-applicator en deknaden-
tape in haar programma. 
NB: Indien voldaan wordt aan de  plankdimensies (zie tabel vorige pagina)en het 
hout een vochtigheidsgraad heeft tussen 10-12%, dan is tape overbodig. 

Inrubberen van de deknaden

 Nadat de tape is aangebracht, kan gerubberd worden met Sikaflex®-290 
DC PRO. Voorkom luchtinsluitingen in de voegnaad! Plaats daarom de 
spuitmond van het patroon over de voegnaad en houd het patroon 
onder een hoek van 90°. Zo wordt de voeg volledig gevuld. Zorg ervoor 
dat de kit voor de spuitmond wegloopt en de voegflanken aan de ach-
terzijde volledig vult. 

Randvoorwaarden tijdens de verwerking

▲  Verwerkingstemperatuur: 10°C-35°C
▲   Tijdens het aanbrengen moet de omgevingstemperatuur constant zijn of afne-

men
▲   Gevulde voegen minimaal acht uur tegen regen en direct zonlicht beschermen
▲   Het vochtgehalte van het teak is 10-12%

Schuren van het dek

 Na zeven dagen uitharden kan het overtollige rubber met een afsteek-
mes verwijderd worden.
 
 
Vervolgens kan het dek geschuurd worden: eerst met grof (P80) en 
daarna met fijn (P100) schuurpapier.
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Kleine reparaties van de deknaad

Het is raadzaam om het teakdek ieder jaar te controleren en kleine reparaties zelf 
uit te voeren, bijvoorbeeld als bij een deknaad een deel van de rand loslaat. Snijd 
met een stanleymes of een guts de te repareren deknaad weg in de vorm van een 
kano. Indien kaal hout ontstaat primer het teak eerst met Sika® Primer-290 DC. Let 
op: de oude kit niet primeren! Rubber de deknaad in volgens  bovenstaande voor-
geschreven methode zodat er geen luchtinsluiting ontstaat. Schuur en werk het af 
volgens de beschreven methode.

Vervangen van oude, losgelaten deknadenrubber 

Wanneer de naden niet meer te repareren zijn is het waarschijnlijk tijd om hele 
naden te vervangen in plaats van kleine reparaties.

 Verwijder dan compleet de bestaande deknadenrubber voor ten 
minste 20 cm aan elke kant. Voor het verwijderen van deknadenrubber 
kan bijvoorbeeld een Fein® gereedschap gebruikt worden. Fein® heeft 
mesjes in de breedtes van de voeg beschikbaar. Meer informatie over 
Fein® gereedschappen vindt u op www.fein.nl 

Let erop dat niet in het hout van de flanken gesneden wordt! Maak na 
afloop de naad schoon met een stofzuiger.
 
 
De laatste handeling is het schuren in de naad om de nog resterende 
deknadenrubber te verwijderen.
 
 
Primer het teak eerst met Sika® Primer-290 DC. (wachttijd 1 uur, max. 
24 uur).

Rubber de deknaad in en werk het af volgens de methode.

Onderhoudssysteem teakdekken

Voorkom uitdroging van het dek gedurende droge en warme klimaatomstandighe-
den. Houd het dek daarom vochtig door regelmatig (zee)water over het dek te spoe-
len. In warme klimaatzones is dit elke dag aan te raden. Gebruik Sika® Teak Olie en 
Sika® Teak C+B, die het dekrubber niet aantasten. Reinig uw dek nooit met agres-
sieve schoonmaakmiddelen of een hogedrukreiniger! Af en toe kan het dek ook met 
een mild reinigingsmiddel (vloeibare zeep), één à twee procent verdund in schoon 
water, behandeld worden, maar dit dient wel tot een minimum beperkt te blijven. 

Het Sika onderhoudssysteem voor teakhouten scheepsdekken beschermt en ver-
zorgt nieuw en verweerd teakhout en alle andere houtsoorten die boven de waterlijn 
worden toegepast. Dit systeem wordt ook gebruikt om de verschillende houtsoorten 
die bij de interieurbekleding worden toegepast te onderhouden.

Het Sika onderhoudssysteem voor teakhouten scheepsdekken bestaat uit:

▲    Sika® Teak C+B
▲    Sika® Teak Oil Neutral

Algemene gebruiksaanwijzing

▲   Draag tijdens het werk rubberen handschoenen en een veiligheidsbril
▲   Voor gebruik de flessen goed schudden
▲   Zorg voor voldoende ventilatie bij behandeling van houten jachtinterieurs
▲    Het vooraf uitvoeren van een compatibiliteitstest wordt aanbevolen
▲   Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Het Sika onderhoudssysteem voor teakhouten scheepsdekken is te gebruiken op 
teakhouten scheepsdekken die zijn ingerubberd met Sikaflex®-290 DC PRO.
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Sika® Teak C+B

1. Verweerd (grijs) en door algen aangetast teakhout

 Sika® Teak C+B wordt rechtstreeks aangebracht op het droge ver-
weerde hout. Het product wordt dun aangebracht op de ondergrond 
met behulp van een zachte borstel, spons of doek.

Laat de ingeborstelde Sika® Teak C+B 2 tot 5 minuten inwerken en bor-
stel vervolgens in de lengterichting van de houtnerf voor een grondige, 
diepe reiniging.

 Binnen 15 minuten na aanbrengen het oppervlak zorgvuldig en grondig 
naspoelen met zoet water. 

2. Licht verweerd teakhout

 
Maak het hout nat met zoet water en breng de Sika® Teak C+B aan 
met behulp van een borstel of een schuursponsje zodat vuil en vlekken 
verwijderd worden.

Binnen 15 minuten na aanbrengen het oppervlak zorgvuldig en grondig 
naspoelen met zoet water.
 
 

Voor de bescherming van het gereinigde teakhout raden wij aan om vervolgens 
Sika® Teak Olie aan te brengen. 

Opmerking:  Verwijder gemorst product onmiddellijk van aangrenzende opper-
vlakken die niet met Sika® Teak C+B gereinigd hoeven worden, 
zodat er geen ongewenste vlekken ontstaan.

Sika® Teak C+B is biologisch afbreekbaar. 

Sika® Teak Olie

Sika® Teak Olie is gebaseerd op natuurlijke oliën en waxsoorten, bevat geen pestici-
den en conserveermiddelen en is, na droging, fysiologisch onschadelijk voor mens, 
dier en plant.

Sika® Teak Olie herstelt de houtnerf met behoud van de veerkracht van het teak-
hout. Na behandeling is het hout bestand tegen water, bier, wijn, cola, koffie, thee 
etc.  

▲  Sika® Teak Olie dringt diep door in het teak-hout voor een optimale bescherming 
tegen UV-licht en extreme weerselementen

▲   Sika® Teak Olie benadrukt de structuur van de natuurlijke houtnerf en verdiept 
de kleur van het teakhout

▲   Sika® Teak Olie is zeer gebruiksvriendelijk en droogt snel

Instructies voor gebruik

Het oppervlak van het teakhout moet vorstvrij, schoon en droog zijn. 
Reinig en behandel oude poreuze, erg verweerde en door groene algen 
aangetaste oppervlakken met Sika® Teak C+B.

 Schud de verpakking goed en breng de gebruiksklare Sika® Teak Olie 
met behulp van een zachte borstel, doek of een spons in de lengterichting 
van de houtnerf aan in een dunne, maar goed dekkende laag zodat de 
olie maximaal door kan dringen in het teakhout. Laat de olie een aantal 
minuten goed intrekken en verwijder daarna alle overtollige teakolie.

Uitzonderlijk droog en poreus hout kan een tweede behandeling nodig hebben. Wij 
adviseren de behandeling met Sika® Teak Olie te herhalen bij de eerste tekenen van 
verwering.

Droogtijd: 

Droogtijd ca. zes uur. Oppervlak pas betreden nadat het volledig droog 
is (normaliter na 12 uur).
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Verbruik: 1000 ml/ca. 15 m2.

Reiniging: Verwijder gemorste olie op dek accessoires, gelcoat etc. onmid-
dellijk. 

Tip:  U kunt een satijnglans verkrijgen door het hout op te wrijven met een 
katoenen doek. 

Kunststof dekbekleding

Dekbekleding biedt uw schip een aantal voordelen, zoals een minder glad oppervlak, 
meer comfort, fraaiere uitstraling, bescherming tegen lekkages en beschadigingen, 
geluidsdemping, schokabsorberend etc. 

Met Sikaflex® 1-component polyurethaanlijmen kunnen diverse kunststof dek-
materialen eenvoudig en elastisch op het dek worden gelijmd en afgedicht. 

Bekende dekbekledingen zijn:

▲   T B S
▲   Treadmaster
▲  Flexiteek
▲  Esthec
▲   Antislide
▲   Lay Tech
▲   Nautoflex
▲   Marine Deck 2000

Voorbehandeling van het scheepsdek

Zie voor de voorbehandeling van de kajuit, romp, sponning, dek en dekdelen de 
voorbehandelingstabel op pag. 52.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad
op www.sika.nl.  

Twee voorbeelden van dekbekleding op een zeiljacht
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Lijmen en afdichten van ruiten

Voorbehandeling dekbekleding

Kijk voor de voorbehandeling van TBS, Treadmaster, Flexiteek en Marine Deck 2000 
op pag. 52: Voorbehandelingstabel. Bij toepassing van Esthec, neem contact op met 
Technical Service van Sika Nederland B.V.

Lijmen

 Sikaflex®-291i wordt met een driehoeksgetande lijmkam 3 mm aange-
bracht.
 
 
Het aanbrengen van de dekbekleding moet zo snel mogelijk, uiterlijk bin-
nen 30 minuten, gebeuren. Daarom moet er niet meer Sikaflex® worden 
aangebracht, dan binnen die tijd verwerkt kan worden.
 
Met behulp van een (rubber)roller wordt de bekleding vanuit het midden 
naar buiten aangedrukt. Voorkom luchtinsluitingen!

Let op: bij dekbekleding die onder spanning staat moeten de randen vanzelfspre-
kend gefixeerd worden. 

De bekleding is na ca. 24 uur beloopbaar. De randen kunnen met Sikaflex®-291i 
worden afgedicht. Met Sika® Afgladmiddel N en afstrijkerset Sikaflex® Boy verkrijg 
je een mooi afgewerkte rand. 

Dekbekleding gelijmd met Sikaflex®-298 FC

Kunststof ruiten

Bij de installatie van ramen van kunststof moet rekening gehouden worden met 
thermische uitzetting van de ruit ten opzichte van het schip, stress cracking (span-
ningscheurtjes), die na verloop van tijd in de ruit kunnen optreden en UV-aantasting 
van de lijmhechtingslaag met de ruit. 
 
Stress cracking treedt op wanneer PMMA of PC onder spanning wordt gemon-
teerd of onder permanente spanning staat vanwege thermische uitzetting. Gebogen 
ruiten moeten in de productiefase gemodelleerd worden zodat de geometrische 
vormen passen zonder extra buigen.

De thermische uitzettingscoëfficiënt van PMMA (merknamen zijn bijvoorbeeld Per-
spex en Plexiglas) en PC (merknamen zijn bijvoorbeeld Lexan, Makrolon, of Mar-
gard) is hoger dan die van polyester, hout en metalen. De lijm en afdichtkit moeten 
daarom uitzettingen ten gevolge van temperatuurschommelingen kunnen opvan-
gen. Om dezelfde reden moeten alle eventuele bout- of schroefgaten in de ruit over-
maats zijn. Gebruikmaking van voldoende flexibele lijm zorgt ervoor dat thermische 
uitzetting van de ruit vrijelijk kan plaatsvinden. De minimale spleet tussen romp en 
ruit, alsmede de sponningbreedte moeten worden bepaald volgens Sika richtlijnen, 
zie de grafieken hieronder.

Let op: Om de Sika primer en Sikaflex® lijm achter de kunststof ruit tegen UV-
invloeden (zonlicht) te beschermen worden aan de buitenzijde afdeklatten of Sika® 
UV Shielding Tape van de juiste afmetingen aangebracht. Zie illustratie op pag. 19.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad
op www.sika.nl.  
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Voorbehandelen

Zie voor de voorbehandeling van de kajuit, romp, sponning of dek de voorbehande-
lingstabel op pag. 52.

Tip:  Sluit de verpakking direct en voorkom morsen op het schip!

PMMA/PC/-kunststof ruiten
 De niet lijmvlakken afplakken met plakband.
 
 

Hechtvlakken opruwen met Scotch-Brite Very Fine, schuurstof weg-
zuigen.

Sika® Primer-209 N (zwarte primer) dekkend aanbrengen op het 
hechtvlak.

 
Tip:  Sluit de verpakking direct en voorkom morsen op het schip!

Droogtijd minimaal 30 minuten.

Breng afstandhouders van 4 mm hoogte aan in het midden van het 
lijmvlak op de de kajuit.

Tip:  Vooraf op maat gesneden uitgeharde stukjes Sikaflex®-295 UV zijn ideaal 
als afstandshouders.

Lijmen

 Breng nu voldoende Sikaflex®-295 UV aan op lijmvlak van de kajuit. 
Lijm de delen zo snel mogelijk, binnen ca. 20 minuten.

 Pak de ruit op en positioneer deze zo correct mogelijk. Druk de ruit 
voorzichtig aan tot de afstandhouders, laat overtollige lijm rustig uitpui-
len. Breng eventueel nog extra Sikaflex®-295 UV aan op plaatsen waar 
te weinig lijm zit. Zorg er hierbij voor dat tijdens het vullen van de voeg 
geen luchtinsluitingen ontstaan!

 Met een afstijker (Sikaflex® Boy) en Sika® Afgladmiddel N (overvloedig 
aanbrengen) de overtollige kit weghalen en netjes afstrijken tot een 
strakke voeg. Doe dit binnen ca. 30 minuten na het aanbrengen van de 
lijm. Haal nu voorzichtig het plakband weg.

  De lijmaanhechtingslaag dient tegen UV-aantasting (zonlicht) 
beschermt te worden. Dit kan met een UV-beschermende tape 
(Sika® UV Shielding Tape, zie pag. 65).

 Maak na uitharden van de lijm hiervoor de buitenkant van de ruit 
schoon met een glasreiniger en plak Sika® UV Shielding Tape aan de 
buitenkant van de ruit.

Het aanbrengen van de tape kan ook later nog, bijvoorbeeld na 3-4 
weken.

 Houd rekening met de de Sika regel dat de overlap “O” (zie illustratie 
hieronder) van de UV-tape 2 x de ruitdikte dient te bedragen!

1 UV-bescherming

2 Sikaflex®-295 UV

3 ruit

d = ruitdikte d

Sika regel:

0 = 2 x d

Voorbeeld: wanneer d = 8 mm, moet de

overlap minimaal 16 mm zijn.

Aanbevolen minimumwaarden voor UV-bescherming van de lijmverbinding

O = overlap

3

2
1

Buitenkant Binnenzijde
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Glazen ruiten

Het spreekt voor zich dat de beglazing in de romp en op het dek duurzaam en abso-
luut waterdicht moet zijn. De ruiten moeten zowel overspoelend (zee)water alsook 
waterdruk kunnen weerstaan. Het wordt aanbevolen om glaskwaliteit te gebruiken, 
die speciaal voor marinetoepassingen zijn ontwikkeld.

Het plaatsen van glas in de romp of opbouw van een jacht verdient dan ook bijzon-
dere aandacht. Dit geldt ook voor het lijmen van glas in frames van aluminium of 
roestvast staal.

Net als bij kunststof ruiten moet in principe een ruitenlijm op het hechtvlak van het 
glas tegen UV-straling beschermd worden door één van de onderstaande materi-
alen:

▲ Keramisch gecoate rand met een lichttransmissie < 0,01 %
▲  Afdekstrippen met de juiste breedte aan de buitenkant van de ruitomtrek
▲  Sika UV-beschermende tape met de juiste afmetingen, zie illustratie hieronder.
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Sika® UV Shielding Tape om de lijmlaag af 
te schermen tegen UV-aantasting

Voorbehandelen

Zie voor de voorbehandeling van de kajuit, romp, sponning of dek de voorbehande-
lingstabel op pag. 52.

Glas met keramische rand

 Hechtvlakken reinigen met Sika® Aktivator-100 (wipe on/wipe off en 
droogtijd minimaal 10 minuten).
 
 
De niet lijmvlakken waar nodig afplakken.
 

Glas zonder keramische rand

 Hechtvlakken reinigen met Sika® Aktivator-100 (wipe on/wipe off en 
droogtijd minimaal 10 minuten).

De niet lijmvlakken waar nodig afplakken. Hechtvlakken primeren met 
Sika® Primer-206 G+P (droogtijd minimaal 30 minuten).

Tip:  Sluit de verpakking direct en voorkom morsen op het schip!

Lijmen

 Breng afstandhouders aan in het midden van het lijmvlak op het schip 
of op de ruit om de juiste lijmlaagdikte te verkrijgen. Zie de grafiek op 
pag. 20 voor de juiste lijmlaagdikte.

Tip:  Vooraf op maat gesneden uitgeharde stukjes Sikaflex®-295 UV zijn ideaal 
als afstandhouders.

De minimale lijmlaagdikte bedraagt 6 mm. Breng voldoende 
Sikaflex®-295 UV aan op lijmvlak van het schip. Lijm de delen zo snel 
mogelijk, binnen ca. 30 minuten. Pak de ruit op en positioneer deze 
zo correct mogelijk.
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 Druk de ruit voorzichtig aan tot de afstandhouders, laat overtollige lijm 
rustig uitpuilen. Breng eventueel nog extra Sikaflex®-295 UV aan op 
plaatsen waar te weinig lijm zit.

Met een afstijker (Sikaflex® Boy) en Sika® Afgladmiddel N (overvloedig 
aanbrengen) de overtollige kit weghalen en netjes afstrijken tot een 
strakke voeg. Doe dit binnen ca. 30 minuten na het aanbrengen van de 
lijm. Haal nu voorzichtig het plakband weg.

De lijmaanhechtingslaag dient tegen UV-aantasting (zonlicht) beschermt 
te worden, als de ruit niet is voorzien van een keramische rand. Dit kan 
met een UV-beschermende tape (Sika® UV Shielding Tape).

 
Maak na uitharden van de lijm hiervoor de buitenkant van de ruit 
schoon met een glasreiniger en plak Sika® UV Shielding Tape aan de 
buitenkant van de ruit (zie ook illustratie hieronder).
 
Het aanbrengen van de tape kan ook later nog, bijvoorbeeld na 3-4 
weken.

 Houd rekening met de de Sika regel dat de overlap “O” (zie illustratie 
hieronder) van de UV-tape 2 x de ruitdikte dient te bedragen!

NB: Voor veiligheids-, gelamineerd- en isolatieglas adviseert Sika het 
gebruik van Sikaflex®-296 maritieme ruitenlijm.

1 UV-bescherming

2 Sikaflex®-295 UV

3 ruit

d = ruitdikte d

Sika regel:

0 = 2 x d

Voorbeeld: wanneer d = 8 mm, moet de

overlap minimaal 16 mm zijn.

Aanbevolen minimumwaarden voor UV-bescherming van de lijmverbinding

O = overlap

3

2
1

Buitenkant Binnenzijde

Lijmen en afdichten van 
dekbeslag, roosters en stootlijsten

Dekbeslag

Dekbeslag van de meest uiteenlopende soorten moet absoluut waterdicht gemon-
teerd zijn en onder alle omstandigheden hoge krachten en torsiebewegingen kun-
nen opnemen. Lekkages veroorzaken corrosie en aantasting van de ondergrond. 
Daarbij kan het interieur van de boot flinke schade oplopen.

Mechanisch hoog belast beslag

Dekbeslag, zoals wantputtings, scepters, genuarails, overlopen, kikkers, lieren, etc. 
moet hoge dynamische krachten kunnen opnemen. Voor deze toepassingen kan 
Sikaflex®-292i, de maritieme constructielijm, worden gebruikt in combinatie met 
mechanische bevestigingen.

Mechanisch gering belast beslag

Ventilatieroosters, afdeklijsten, (sier)strippen, stootlijsthouders etc. dienen water-
dicht te zijn, maar zijn niet onderhevig aan grote mechanische krachten. Zo zijn er 
ook veel toepassingen waar alleen een afdichting nodig is. Hier kan volstaan wor-
den met Sikaflex®-295 UV of SikaLastomer®-710 (niet hechtende kit). 

Voorbehandelen

Zie voor de voorbehandeling van de kajuit, romp of dek de voorbehandelingstabel 
op pag. 52.

Tip:  Sluit de verpakking direct en voorkom morsen op het schip!

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad
op www.sika.nl.  
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Lijmen

 Sikaflex®-295 UV, SikaLastomer®-710 of Sikaflex®-292i wordt in de 
gewenste laagdikte aangebracht met een geschikt lijmpistool. Het 
beslag dient binnen de open tijd (30 minuten) gelijmd te worden. Lijm 
echter zo snel mogelijk.

 
 Het is van belang dat Sikaflex® niet, door het aandraaien van 
de moeren, tussen de te lijmen delen uitgeperst wordt. Schroef 
de delen eerst tot een afstand van 1-2 mm aan, laat het ca. 24 
uur uitharden en draai dan de moer nog ca. een halve slag na.  

Uitpuilende SikaLastomer®-710 kan verwijderd worden als het opge-
droogd is door er met opgedroogde SikaLastomer®-710 tegen aan te 
tikken.

Let op:  Voorkom stilstaand water door de geometrie van de lijm of kit zo te 
kiezen dat deze afwaterend is. Water moet weg kunnen vloeien om aan-
tasting te voorkomen. 

Stootlijsten

Het doel van een stootlijst is de romp te beschermen en moet daarom een stootje 
kunnen verdragen. Dit kan verbeterd worden door de optredende stoot- en schu-
rende belasting elastisch op te vangen.

Met Sikaflex®-292i en de juiste voorbehandeling kunnen stootlijsten van gebruike-
lijke stootranden als hout, PVC, EPDM rubber of polyurethaan, met de romp sterk 
en duurzaam elastisch verbonden worden. 

Bij geschroefde stootlijsten kunt u een vergelijkbaar effect bereiken door de stoot-
lijst op te vullen met Sikaflex®-295 UV. Door de schroefgaten en de boven- en 
onderzijde van de stootlijst af te dichten verhindert u tevens het indringen van water 
en vervuiling.

Diverse kikkers die met Sikaflex® gelijmd en/of gekit kunnen worden

Stootlijst afgedicht met zwarte Sikaflex®-291iVoorbeeld van een stootlijst

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad
op www.sika.nl.  
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Stootlijst van polyurethaan

 De te lijmen PU stootlijst moet vrij zijn van lossings- of scheidingsmid-
delen. Deze moeten voor het primeren door middel van schuren en 
reinigen verwijderd worden.
  
Stootlijsten op de hechtvlakken met schuurpapier (P60/80) opschuren. 
Reinigen met Sika® Aktivator-100.

Stootlijst van EPDM rubber

 De te lijmen stootlijst moet vrij zijn van lossings- of scheidingsmiddelen 
en vuil. Deze kunnen met aceton verwijderd worden.

Stootlijsten op de hechtvlakken met een schuurpad type Very Fine 
opruwen.

Reinigen met Sika® Aktivator-100.

Daarna Sika® Primer-206 G+P toepassen. 

Lijmen

Na de voorbehandeling wordt Sikaflex®-292i aangebracht. De laag-
dikte dient tenminste 2 mm te bedragen (bij geboute stootlijsten kan 
Sikaflex®-291i worden toegepast).

Daarna de stootlijsten aandrukken en fixeren. Zorg ervoor dat geen 
water in de eventuele boutgaten kan komen. Gebruik Sika® Afgladmiddel 
N in combinatie met Sikaflex® Boy om een strakke voegnaad te krijgen. 

Bij gelijmde stootlijsten, die niet mechanisch zijn bevestigd, zal tenmin-
ste 24 uur gefixeerd moeten worden.

Voorbehandelen van romp

Zie voor de voorbehandeling van de romp de voorbehandelingstabel op pag. 52.

Tip:  Sluit de verpakking direct en voorkom morsen op het schip!

Voorbehandelen van stootlijsten

Als de stootlijst van een onbekende kunststof is, neem dan contact op met de leve-
rancier van de stootlijst. 

Stootlijst van hout

 Hechtvlakken van stootlijst schuren met schuurpapier (P80/100) en 
schuurstof wegzuigen.
 
 
Daarna met Sika® Primer-290 DC primeren (droogtijd minimaal 60 
minuten).

Stootlijst van hard PVC

 De te lijmen stootlijst moet vrij zijn van lossings- of scheidingsmidde-
len. Deze moeten voor het primeren door middel van schuren (schuur-
papier P60/80) en reinigen verwijderd worden.
 
Reinigen met Sika® Aktivator-205 en primeren met Sika® Primer-290 
DC (droogtijd minimaal 60 minuten).
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Structurele verlijming van kiel aan 
romp en dek aan romp

Kiel- en rompverbindingen

De kiel-rompverbinding wordt zwaar belast wanneer wordt gezeild, bij aan de grond 
lopen en bij droogvallen.

Het is daarom van groot belang dat deze kritische verbinding zorgvuldig en precies 
wordt uitgevoerd.  

Het is raadzaam hier een sterke elastische polyurethaan lijm- en afdichtkit, zoals 
Sikaflex®-292i voor te gebruiken.

Voor een eenvoudige demontage in de toekomst is SikaLastomer®-710 (niet hech-
tende kit) een beter alternatief.

Voorbehandelen

Zie voor de voorbehandeling van de romp en kiel de voorbehandelingstabel op  
pag. 52.

Let op:  Bij een loden en gietijzeren kiel het lijmvlak van de kiel van een 2-com-
ponenten epoxycoating voorzien. 

Lijmen

 Sikaflex®-292i wordt in een ruim voldoende hoeveelheid op het hecht-
vlak van de kiel aangebracht. De lijmrupsen moeten een aaneengeslo-
ten ring vormen. Ook rond de bouten lijmrupsen aanbrengen. 
 
Monteer elastische afstandhouders met een hardheid Shore A van ca. 
50 en een hoogte van min. 5 mm tot ca. 10 mm op diverse plaatsen op 
het hechtvlak van de kiel. Stukjes uitgeharde Sikaflex®-292i zijn ideaal 
hiervoor.

 
Daarna wordt de kiel gemonteerd en tot op de afstandhouders aange-
draaid. De uittredende lijm gladstrijken waarna men met afgladden kan 
beginnen. Gebruik hiervoor Sika® Afgladmiddel N en het eenvoudige 
afstrijkgereedschap Sikaflex® Boy.

 Na 4 dagen kunnen de moeren worden vastgedraaid. De extra aan-
drukkracht op de lijmlaag levert de uiteindelijke torsiestijfheid van de 
kiel- en rompafdichting op. Nadat de lijm volledig is uitgehard kan de 
kiel- en rompafdichting met de gangbare anti-foulings afgewerkt wor-
den.

Sikaflex®-292i wordt aangebracht

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad
op www.sika.nl.  
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Dek- en rompdelen

Bij de montage van dek-en rompdelen van pleziervaartuigen wordt veel gebruik 
gemaakt van een 1-component polyurethaan Sikaflex® verbinding.

Eén van de grote voordelen van lijmen is dat omslachtige lamineerwerkzaamheden 
en de daarbij behorende afdichting tot het verleden behoren. Lijm heft bovendien 
toleranties op door de lijmlaagdikte, neemt torsiebewegingen op, werkt schokab-
sorberend en is waterdicht.

In de moderne jachtbouw is de romp over het algemeen ontworpen om op het 
einde van het productieproces te worden bevestigd aan het voorgevormde dek van 
glasvezel. Om ervoor te zorgen dat het geassembleerde geheel over voldoende 
structurele sterkte beschikt, kunnen de twee delen aan elkaar worden gemonteerd 
met geschikte constructielijm in combinatie met een minimaal aantal mechanische 
bevestigingen (gebaseerd op de afmetingen van de lijmvoeg). Een geschikte con-
structielijm hiervoor is de Sikaflex®-292i.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad op 
www.sika.nl.

afsealen met 291

tape 3 mm.

Sikaflex®-292

primers

dekopbouw

Sikaflex®-292

romp

afsealen met 
Sikaflex®-291i

Sikaflex®-292i

Sikaflex®-292i

Voorbehandelen

Zie voor de voorbehandeling van de ondergronden de voorbehandelingstabel op 
pag. 52.

Lijmen

Het is van vitaal belang om de nauwkeurigheid van de te lijmen delen vooraf en zon-
der lijm (dry fit) te controleren om te voorkomen dat de dek- en rompdelen achteraf 
van elkaar af gehaald moeten worden.

 In de lijmrupsen worden rubberen afstandhouders van ca. 3-5 mm 
hoogte aangebracht met een Shore A hardheid van ca. 50. Een op maat 
afgesneden stukje uitgeharde Sikaflex®-292i is hier ideaal voor. 

Na het aanbrengen van de Sikaflex®-292i moeten de beide delen bin-
nen 30 minuten gepositioneerd en verbonden worden.

De Sikaflex®-292i moet om alle openingen (railingen, buisdoorgangen 
etc.) als een gesloten rups worden aangebracht, om de waterdichtheid 
te waarborgen.

De fixatie gebeurt bijvoorbeeld met spangordels, zandzakken, gewich-
ten of lijmklemmen en duurt minimaal 24 uur. Volle sterkte wordt 
bereikt na ca. 7 dagen.

Dek en romp worden gepositi-
oneerd

Primer en lijm zijn aangebracht Dek is op de romp geplaatst en 
gefixeerd met lijmklemmen
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Interieurverlijming

Houtbouwdelen

Het scheepsinterieur, zoals trappen, kasten, panelen, schotten, meubels, handre-
lingen, vloeren, afwerklijsten e.d. worden in de jacht- en scheepsbouw uit diverse 
houtsoorten vervaardigd. Ook worden lichtgewicht panelen gebruikt met een 
schuimkern of honingraadprofiel. Wanneer delen met schroeven worden bevestigd 
bestaat de kans dat het aangetast wordt door het binnendringen van water. Lijmen 
maakt mechanische verbindingen overbodig, waardoor het binnendringen van water 
uitgesloten is. Bij menig jacht zul je dan ook niet één schroef tegenkomen in het hele 
interieur!

Verdere voordelen van Sika’s lijm en afdichtsystemen zijn de trillingsdempende wer-
king (wat resulteert in een lager geluidsniveau). Door de vullende eigenschappen 
van Sikaflex® is tevens meer vrijheid in het design mogelijk en heeft men geen last 
van galvanische corrosie. Spanningen in de constructie zijn aanzienlijk minder met 
lijmen dan bij mechanische verbindingen, wat de constructie een langere levens-
duur geeft.

Sikaflex®-292i is geschikt voor dynamisch belaste structurele lijmverbindingen in 
de jacht- en scheepsbouw. Geschikte ondergronden zijn RVS, (geannodiseerd) alu-
minium, metaalprimers en laklagen (2-componenten systemen), hout, keramische 
materialen, gelcoat, polyester glasvezelzijde etc. Voor lichte verlijmingen (weinig of 
geen belasting) en afdichten is Sikaflex®-291i een voordeligere keus.

Voorbehandelen

Zie voor de voorbehandeling van de ondergronden de voorbehandelingstabel op 
pag. 52.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad
op www.sika.nl.  
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Natte ruimtes

Voor voegen in natte ruimtes, zoals toiletten, douches, kombuizen, wasruimtes etc. 
in de jachtbouw is een elastische kit de beste keuze. Natte ruimtes hebben veel 
kans op schimmelvorming in verband met vochtigheid. Sikasil® C is een neutrale, 
duurzame elastische 1-component 100% siliconenkit en is perfect geschikt voor 
deze toepassing. 

Sikasil® C is eenvoudig te verwerken en direct toepasbaar op alle niet poreuze 
ondergronden in sanitaire ruimte indien deze schoon, droog en vetvrij zijn.
 
Tegels kunnen uitstekend gelijmd worden met Sikaflex®-291i, zowel in horizontale 
als verticale positie. Op jachten heeft men altijd te maken met bewegingen, ook 
binnen in het schip, zeker bij grote golfslag. Sikaflex®-291i is een flexibele lijmkit 
die deze bewegingen uitstekend kan opvangen. Harde tegellijm is hier ongeschikt, 
omdat het door de bewegingen kan breken, waardoor de lijmverbinding kapot gaat.

Sikaflex®-291i kan aangebracht worden met een vierkant getande spaan 5 x 5 mm. 
Lijm binnen de open tijd van 30 minuten.

Grote naden zijn mogelijk met Sikaflex®-292i en 
Sikaflex®-291i

Een modern scheepsinterieur

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad
op www.sika.nl.  

Lijmen

 Sikaflex®-292i en Sikaflex®-291i kan met een hand- of luchtdruk-  
pistool in rupsvorm worden aangebracht. De uiteindelijke lijmlaag 
na fixatie dient minimaal 1-2 mm dik te zijn.
 
Verbindt de delen binnen de huidvormingstijd van 30 minuten.  
 
 
 
Afgladden moet ook worden uitgevoerd binnen de open tijd. Voor 
strakke voegen bevelen wij het gebruik van Sika® Afgladmiddel N aan 
in combinatie met een handige afstrijker Sikaflex® Boy.



2. Producten

Secondelijm

Sika biedt u een supersterke secondelijm: Sika® Lock-2020 PR.
Sika® Lock-2020 PR is van hoge kwaliteit en kan zowel gladde als poreuze mate-
rialen zoals kunststoffen (PVC, ABS, polystyreen), metaal, rubber, porselein, hout, 
kurk, leder en keramiek lijmen. Sika® Lock-2020 PR dient enkelzijdig en dun (drup-
pel) aangebracht te worden, waarna de delen onmiddellijk samengevoegd moeten 
worden. Alleen voor interieurtoepassingen.



Overzicht Sika lijmen en kitten

Gegevens Sikaflex®-290 DC PRO

deknadenrubber

Sikaflex®-291i

afdichtkit

Sikaflex®-292i

constructielijm

Sikaflex®-295 UV

ruitenlijm

Sikaflex®-296

lijm voor grote glazen ruiten

Sikaflex®-298 FC

bedding compound

Chemische basis 1-component 

polyurethaan

1-component 

polyurethaan

1-component 

polyurethaan

1-component 

polyurethaan

1-component polyurethaan 1-component polyurethaan

Standvermogen goed goed zeer goed goed zeer goed voldoende

Open- of verwerkingstijd

bij 23°C/50% luchtvochtigheid

ca. 60 minuten ca. 30 minuten ca. 20 minuten ca. 20 minuten ca. 20 minuten ca. 30 minuten

Doorhardingssnelheid

bij 23°C/50% luchtvochtigheid

ca. 3 mm/24 uur ca. 3 mm/24 uur ca. 4 mm/24 uur ca. 4 mm/24 uur ca. 4 mm/24 uur ca. 3 mm/24 uur

Hardheid Shore A

bij 23°C (DIN 53505)

ca. 40 ca. 40 ca. 55 ca. 35 ca. 45 ca. 30

Rek tot breuk (DIN 53504) > 250 % > 400 % > 300 % > 500 % ca. 450% ca. 600%

Treksterkte (DIN 53504) 3 N/mm2 1,8 N/mm2 4 N/mm2 3 N/mm2 ca. 6 N/mm2 1,2 N/mm2

Verwerkingstemperatuur van de 

omgeving

kamertemperatuur +5°C tot +35°C +5°C tot +35°C +10°C tot +35°C +10°C tot +35°C +10°C tot +35°C

Temperatuursbestendigheid -40°C tot +90°C -40°C tot +90°C -40°C tot +90°C -40°C tot +90°C -40°C tot +90°C -40°C tot +90°C

Toepassing voegen tussen houten (teak)

dekplanken/delen voor zowel 

buiten- als binnendekken

afdichten, voegen, isoleren, lijmen 

van interieurdelen

constructief lijmen en 

afdichten voor zowel 

binnen als buiten

lijmen en afdichten van 

kunststof ruiten, kleine glazen 

ruiten, afdichten exterieur-

voegen en dekbeslag

lijmen van isolatie-, veiligheids- 

en gelamineerd glas

lijmen en afdichten van kunststof 

dekbekleding; volvlak lijmen of 

inbedden van houten dekdelen en 

-planken (ook prefab delen)

Verbruik ca. 300 ml voor 10 m1

bij voegmaat 5 x 5 mm

ca. 300 ml voor 10 m1

bij voegmaat 5 x 5 mm

600-1.000 ml/m2

bij volvlakverlijming

ca. 300 ml voor 12 m1

▲ rups 10 x 5 mm

afhankelijk van het lijmopper-

vlak en de ruitafmetingen

afhankelijk van het lijmopper-

vlak en de ruitafmetingen

ca. 1-2 ltr/m2

Verpakking en kleur patroon à 300 ml

worst à 600 ml

zwart

patroon à 300 ml

zwart, wit, bruin en grijs

tube à 100 ml

zwart en wit

patroon à 300 ml

wit

patroon à 300 ml

zwart en wit

worst à 600 ml

zwart

worst à 600 ml

38 I 39
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Weersbestendige deknadenrubber

Toepassingsgebieden

Sikaflex®-290 DC PRO Marine is een duurzame, elastische, UV-rem-
mende, 1-component afdichtkit op basis van polyurethaan. De kit is 
speciaal ontwikkeld voor het inrubberen van traditionele teakhouten 
dekken in de jacht- en scheepsbouw. De afdichtkit hardt uit en vormt 
zodoende een flexibel elastomeer dat geschuurd kan worden. 

Voordelen

▲   Bestand tegen UV-aantasting en weersinvloeren
▲   Niet corrosief 
▲   Schuurbaar
▲   Bestand tegen zeewater en zoet water
▲   Optimale flexibiliteit

Kleur

Zwart

Verpakking 

Patroon à 300 ml
Worst à 600 ml
Vat à 29 kg

Verwerking

Hand- of luchtdrukpistool
Lijmpompsysteem

Kwalificatie

Sikaflex®-290 DC PRO

Hoogwaardige, multifunctionele, 
1-component afdichtkit

Toepassingsgebieden

▲   Goede hechting op hout, metalen, metaalgrondlak en laklagen, 
keramische materialen en kunststoffen

▲    Geschikt voor het maken van duurzame, elastische afdichtingen
▲   Licht constructieve lijmverbindingen
▲   Interieur en lijmen kunststof dekbekleding
▲   100% Waterbestendig

Voordelen

▲   Blijvend elastisch
▲   Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
▲   Niet corrosief
▲   Nagenoeg met alle 2-componenten verfsystemen overschilderbaar
▲    Schuurbaar
▲   Goed bestand tegen zout water

Kleur

Wit, bruin, zwart en grijs (patroon à 300 ml)
Wit en zwart (tube à 100 ml)

Verpakking

Tube à 100 ml
Patroon à 300 ml
Worst à 400 ml

Verwerking

Hand- of luchtdrukpistool

Kwalificatie

Opmerking

Ondergrondvoorbehandeling, zie voorbehandelingstabel op pag. 52.

Sikaflex®-291i
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Constructielijm voor maritieme toepassingen

Toepassingsgebieden

▲    Is zeer geschikt voor dynamisch belaste en constructieve lijmver-
bindingen in de jacht- en scheepsbouw

▲    Geschikte ondergronden zijn gelcoat, metalen, in het bijzonder 
aluminium, metaalprimers, laklagen (2-componenten systemen), 
keramische materialen, kunststoffen zoals GVK (glasvezelzijde), 
ABS etc.

Voordelen

▲   Constructieve lijmverbindingen
▲   Duurzaam
▲   Blijvend elastisch
▲   Niet corrosief
▲   Afdichten en lijmen in één handeling
▲   Nagenoeg overschilderbaar met bijna alle 2-componenten verf-

systemen
▲   Goed bestand tegen zout water
▲   Trillingsdempend

Kleur

Wit

Verpakking

Patroon à 300 ml

Verwerking

Hand- of luchtdrukpistool

Kwalificatie

Opmerking

Ondergrondvoorbehandeling, zie voorbehandelingstabel op pag. 52.

Sikaflex®-292i

Maritieme lijm voor scheepruiten

Toepassingsgebieden

▲    Sikaflex®-295 UV is een duurzaam, hoog elastische, 1-component 
polyurethaan ruitenlijm, die door luchtvochtigheid uithardt en 
zodoende een duurzaam elastomeer vormt

▲    Vanwege de hoge UV-bestendigheid kan dit product worden gebruikt 
voor het afdichten van naden op plaatsen die veel aan de zon wor-
den blootgesteld

▲    Sikaflex®-295 UV is specifiek geschikt voor het lijmen van kunststof 
ruiten in de jacht- en scheeps-bouw (bijvoorbeeld PMMA en PC), 
maar ook glas is uitstekend hiermee te lijmen en af te dichten

▲    Een speciale toepassing van Sikaflex®-295 UV is het afdichten van 
de overgangsnaad van het teakdek naar de opbouw, omdat in tegen-
stelling tot Sikaflex®-290 DC PRO de Sikaflex®-295 UV niet wegzakt

Voordelen

▲    Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
▲     Korte draadafbreuk
▲    Goed standvermogen, zakt niet weg
▲     UV-bestendig

Kleur

Zwart en wit

Verpakking

Patroon à 300 ml
Worst à 400 ml

Verwerking

Hand- of luchtdrukpistool

Kwalificatie

Opmerking

Ondergrondvoorbehandeling, zie voorbehandelingstabel op pag. 52.

Sikaflex®-295 UV
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Maritieme ruitenlijm voor veiligheids-, 
gelamineerd-en isolatieglas

Toepassingsgebieden

Sikaflex®-296 is ontwikkeld voor glas lijmtoepassingen in zowel 
de eerste montage als in de reparatiemarkt van de jacht- en 
scheepsbouw, en geschikt voor gebruik met alle typen glazen 
ruiten.

Voordelen

▲    Goede verwerkbaar
▲    Bestand tegen weersinvloeden en veroudering
▲    PVC- en oplosmiddelenvrij
▲    Lijmen en afdichten in één 
▲    Lijm met hoge sterkte

Kleur

Zwart

Verpakking

Worst à 600 ml

Verwerking

Handlijmpistool of een pneumatisch lijmpistool. 

Kwalificatie

Opmerking

Ondergrondvoorbehandeling, zie voorbehandelingstabel op pag. 52.

Sikaflex®-296

Bedding compound voor maritieme toepassingen 

Toepassingsgebieden

Sikaflex®-298 FC is een enigszins thixotrope, 1-component poly-
urethaanlijm en afdichtkit. Sikaflex®-298 FC is geschikt voor het lijmen 
van kunststof dekbekleding en voor het inbedden en afdichten van 
teakhouten dekplanken. Geschikte ondergronden zijn GPR, watervast 
verlijmd multiplex, staal, gecoat (op epoxy- of PUR-acrylaatbasis) alu-
minium en roestvast staal. 

Voordelen

▲ Eenvoudig volvlak uit te smeren 
▲ Elastische eigenschappen 
▲ Bevat geen licht ontvlambare oplosmiddelen 
▲ Geluid- en trillingsdempend 
▲ Lange open tijd 

Kleur

Zwart

Verpakking

Worst à 600 ml
Worst à 1800 ml
Blik à 10 ltr

Verwerking

Hand- of luchtdrukpistool, spatel of lijmkam

Kwalificatie

Let op:  Wanneer Sikaflex®-298 FC eenmaal is aangebracht op het dek, 
zorg er dan voor dat de planken binnen de open tijd van ca. 30 
minuten gelegd kunnen worden om voortijdige huidvorming van de 
lijm te voorkomen.

Sikaflex®-298 FC
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Sneluithardende, 2-componenten constructielijm 
(open tijd: 5 minuten) 

Toepassingsgebieden

SikaFast®-5215 NT is geschikt voor structurele en semi-structurele 
verlijmingen in de assemblage- en afwerkafdeling en voor hoog 
belastbare bevestigingen van aan het zicht onttrokken verbindin-
gen op verschillende soorten ondergronden zoals glas, topcoatings, 
kunststoffen, metalen etc. Verwerkingstijd 5 minuten, uithardingstijd 
ca. 15 minuten (afhankelijk van temperatuur).

Voordelen

▲    Semi-flexibel
▲   Snelle uitharding, handvast na minimaal 15 minuten
▲   Hecht op vele materialen
▲   Sterk en duurzaam
▲   Eenvoudig in gebruik door statische mengbuis

Kleur

Grijs

Verpakking

Dual patroon à 50 ml 
Dual patroon à 250 ml 

Verwerking

2-Componenten hand- of luchtdrukpistool.

Opmerking

Pers vooraf een kleine hoeveelheid (rups van 5-10 cm) SikaFast® uit op 
een tissue om een homogene mix te krijgen. Begin daarna pas met het 
aanbrengen van de SikaFast® op de te lijmen hechtvlakken. Ondergrond 
reinigen met Sika® ADPrep of 1PA.

Kwalificatie

SikaFast®-5215 NT

Hoogwaardige, niet hechtende 1-component 
afdichtkit op butylbasis

Toepassingsgebieden

▲   Goede hechting op hout, metalen, metaalgrondlak en laklagen en 
kunststoffen

▲  Geschikt voor het maken van demontabele elastische afdichtingen
▲  Zowel binnen als buiten toepasbaar
▲  100% Waterbestendig

Voordelen

▲  Eenvoudig latere demontage
▲  Bestand tegen veroudering
▲  Niet corrosief
▲  Goed bestand tegen zout water

Kleur

Wit, zwart en grijs

Verpakking

Patroon à 310 ml

Verwerking

Hand- of luchtdrukpistool

SikaLastomer®-710
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Siliconenkit, neutraal alkoxy type, geschikt voor 
natte ruimtes

Toepassingsgebieden

▲   In sanitaire ruimten 
▲   Afdichting rondom badkuipen 
▲   Afdichtingen rondom douchebakken, toiletten, wastafels en buis-

doorvoeringen 
▲   Afdichting langs glas, keramische tegels 
▲   Toepasbaar in keukens en vele andere binnenhuistoepassingen 

Voordelen

▲   Eenvoudig verwerkbaar, neutrale reuk bij binnen gebruik 
▲   Niet corrosief, goed temperatuurbestendig 
▲   Weinig volumekrimp, oplosmiddelvrij en snelle doorharding 
▲   Uitstekend hechtend op de meeste sanitaire materialen zoals 

tegels, plastic, pvc, glas e.d. 
▲   Duurzame toelaatbare vervorming 25% van de voegbreedte 
▲   Goed chemisch, weers- en UV-bestendig 

Kleur

Manhattan, wit, zwart, lichtgrijs, transparant grijs, jasmijn

Verpakking

Patroon à 310 ml

Verwerking

Hand- of luchtdrukpistool

Opmerking

Afgladden met Sika® Afgladmiddel N en Sikaflex® Boy voordat de huid-
vorming begint.   

Sikasil® C Sika® Lock-2020 PR

Cyanoacrylaat snellijm

Toepassingsgebieden

Sika® Lock-2020 PR is speciaal ontwikkeld voor het lijmen van 
kunststoffen en rubbersoorten, maar ook geschikt voor het lijmen 
van andere gangbare ondergronden. Aanbevolen voor gebruik op 
nauwsluitende delen en gladde, egale oppervlakken. Alleen voor 
interieurtoepassingen.

Voordelen

▲   Zeer hoge doorhardingssnelheid
▲    Geschikt voor gebruik op een groot aantal verschillende 

soorten ondergronden zoals rubbersoorten en kunststoffen
▲   Lage viscositeit

Kleur

Helder

Verpakking

Flesje à 20 gr

Verwerking

Breng een zeer kleine hoeveelheid uit het flesje op het oppervlak (druppel) en fixeer 
voor 10-20 seconden.

Sluit het flesje direct na gebruik! Een geïntegreerde metalen naald in de dop zorgt 
dat de lijm niet uitdroogt.
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3. Voorbehandeling
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Glasvezelversterkt polyester 

en gelcoat

Opruwen met Scotch-Brite Very Fine 

Reinigen met Sika® Aktivator-100 (wipe on, wipe off*)

Primeren met Sika® Primer-206 G+P

Aluminium, blank

of geanodiseerd

Opruwen met Scotch-Brite Very Fine

Reinigen met Sika® Aktivator-100 (wipe on, wipe off*)

Primeren met Sika® Primer-206 G+P

Staal, blank Opruwen met Scotch-Brite Very Fine

Voorbehandelen met Sika® Aktivator-100 (wipe on, wipe off*)

Primeren met Sika® Primer-206 G+P

Roestvast staal Opruwen met Scotch-Brite Very Fine

Voorbehandelen met Sika® Aktivator-100 (wipe on, wipe off*)

Primeren met Sika® Primer®-206 G+P

Hout, onbehandeld Stofvrij maken

Primeren met Sika® Primer-290 DC

Kunststof ruit Opruwen met Scotch-Brite Very Fine

Primeren met Sika® Primer-209 N

Glazen ruit Hechtvlak reinigen met Sika® Aktivator-100 (wipe on, wipe off*)

Primeren met  Sika® Primer-206 G+P

Hout, aluminium en staal met

2-componenten laksysteem

Voorbehandelen met Sika® Aktivator-100 (wipe on, wipe off*)

Kunststof dekbekleding

TBS 16 (glad)

TBS 21 (vezelachtig)

Treadmaster

Flexiteek

Marine Deck 2000

Voorbehandelen met Sika® Aktivator-100 (wipe on, wipe off*)

Primeren met Sika® Primer-290 DC

Primeren met Sika® Primer-290 DC

Opruwen met Scotch-Brite Very Fine

Primeren met Sika® Primer-290 DC

Primeren met Sika® Primer-290 DC

*  Aanbrengen met een papieren tissue en direct nawrijven met een droge, schone papieren tissue

Droogtijden

Sika® Aktivator-100 10 minuten Sika® Primer-209 N 30 minuten

Sika® Primer-206 G+P 30 minuten Sika® Primer-290 DC 60 minuten

Let op:  Gebruik geen wasbenzine of spiritus als voorbehandeling voor 
Sikaflex® lijmen en kitten.

Voorbehandelingstabel voor 
Sikaflex® lijmen en kitten

Reinigingsmiddel en hechtverbeteraar speciaal voor de 
voorbehandeling van hechtvlakken die gelijmd worden 
met SikaFast® lijmen

Toepassingsgebieden

Geschikt als voorbehandelingsmiddel voor alle ondergronden, zoals 
metalen en kunststoffen

Kleur

Transparant/helder

Verpakking

Blik à 250 ml 

Verwerking

Bevochtig een schone pluisvrije doek of een absorberende papieren tissue met 
Sika® ADPrep en veeg de hechtvlakken hiermee schoon. Breng Sika® ADPrep 
spaarzaam en slechts eenmaal aan.

Verbruik

Ca. 50 ml/m2

Droogtijd

Ca. 5 minuten

Let op: Gebruik nooit Sika® ADPrep voor schoonmaakdoeleinden.

Sika® ADPrep
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Reinigingsmiddel en hechtverbeteraar

Toepassingsgebieden

▲    Speciaal geschikt voor gebruik met Sika® Primer-206 G+P
▲    Voor glas met een keramische rand
▲   Voor ruiten met PUR-coating en op lakken

Kleur

Transparant

Verpakking

Blik à 30 ml
Blik à 250 ml

Verwerking

Papieren tissue (wipe on/wipe off en droogtijd minimaal 10 minuten).

Verbruik

Ca. 40 ml/m2

Droogtijd

Minimaal 10 minuten
Maximaal 2 uur

Let op: Gebruik nooit Sika® Aktivator-100 voor schoonmaakdoeleinden.

Sika® Aktivator-100 Sika® Primer-206 G+P

Primer voor het optimaliseren van duurzame 
verbindingen

Toepassingsgebieden

Sika® Primer-206 G+P is een zwarte, door luchtvochtigheid uit-
hardende vloeibare primer voor de voorbehandeling van hecht-
vlakken, voordat Sika lijmen en kitten worden aangebracht. 
Geschikt voor gebruik op:
▲    RVS
▲    Aluminium
▲    Polyester
▲    Coatings
▲   Glas

Kleur

Zwart

Verpakking

Blik à 30 ml
Blik à 100 ml
Blik à 250 ml

Verwerking

Sika® Primer-206 G+P net zolang schudden totdat het verfmeng-balletje hoorbaar 
vrij door het blik ratelt. Vervolgens een dunne, maar dekkende laag aanbrengen met 
een kwast of een viltkussentje. 

Sika® Primer-206 G+P kan in één laag worden aangebracht. Let erop dat deze laag 
in één keer dekkend is. Hersluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik. 

Verbruik

Ca. 150 ml/m2

Droogtijd

Minimaal 30 minuten
Maximaal 24 uur
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Sika® Primer-209 N

Primer voor optimaliseren van duurzame verbinding van 
kunststof ruiten

Toepassingsgebieden

Geschikt voor de volgende ondergronden:
▲    Kunststoffen (acryl, polycarbonaat)

Kleur

Zwart

Verpakking

 Blik à 30 ml 
Blik à 250 ml

Verwerking

Het blik met Sika® Primer-209 N net zolang schudden totdat het verfmeng-balletje 
hoorbaar vrij door het blik ratelt. Vervolgens een dunne, maar dekkende laag aan-
brengen met een kwast of een viltkussentje. 

Verbruik

Ca. 150 ml/m2

Droogtijd

Minimaal 30 minuten
Maximaal 24 uur

Sika® Primer-290 DC

Primer voor het lijmen en afdichten van hout

Toepassingsgebieden

Geschikt voor de volgende ondergronden:
▲   Teakhout
▲    Mahoniehout
▲  Oregon-pine
▲  Kurk
▲    Polyester (ruwe zijde)

Kleur

Transparant 

Verpakking

Blik à 30 ml
Blik à 250 ml
Blik à 1000 ml

Verwerking

Kwastje of roller

Verbruik

Ca. 100 - 200 ml/m2

Droogtijd

Minimaal 60 minuten
Maximaal 24 uur

Geprimerde oppervlak afdekken of beschermen wanneer het voor langere tijd open 
blijft liggen.
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Sika® Remover-208

Dunne, transparante vloeistof voor het verwijderen van niet 
uitgeharde Sikaflex® producten

Toepassingsgebieden 

▲     Sika® Remover-208 verwijdert niet uitgehard overtollig lijm- en 
afdichtkitmateriaal van gereedschappen en oppervlakken

▲     Tevens geschikt als voorreiniger en ontvetter voor sterk 
verontreinigde, niet poreuze ondergronden

Verpakking

Blik à 1000 ml

Verwerking

Schone doek

4. Toebehoren
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Afgladprofielen voor strakke en nauwkeurige 
kitvoegen

Toepassingsgebieden

▲  Te gebruiken bij kitvoegen 
▲  Te gebruiken voor Sikaflex® en Sikasil® C, maar ook andere 

acrylaatkitten, siliconenkitten en polyurethaankitten

Voordelen

▲  Maakt snel en eenvoudig een strakke kitvoeg
▲  Diverse profielen mogelijk
▲  Eenvoudig in gebruik

Verpakking

Blister à 3 stuks

Opmerking

Zeer geschikt in combinatie met Sika® Afgladmiddel N.

Sikaflex® Boy

Afgladmiddel voor Sikaflex® en Sikasil®

Toepassingsgebieden

▲   Voor het strak en glad afwerken van kitvoegen
▲   Uitstekend toe te passen in combinatie met sanitaire kitten

Voordelen

▲    Zeepvrij
▲    Oplosmiddelvrij
▲   Tast de Sikaflex® en Sikasil® C niet aan
▲   Eenvoudig in gebruik
▲    Huidvriendelijk

Verpakking

Spuitfles à 1 ltr

Opmerking

Uitstekend te gebruiken in combinatie met Sikaflex® Boy.

Sika® Afgladmiddel N
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Teakreiniger

Toepassingsgebieden

Voor het reinigen van teakhout.

Voordelen

▲     Uitstekend te gebruiken in combinatie met de Sikaflex® 
lijmen en kitten

▲     Uitvoerig getest op de Sikaflex® lijmen en kitten
▲     Biologisch afbreekbaar

Kleur

Kleurloos

Verpakking

Flacon à 1 ltr

Verwerking

Schone, pluisvrije doek, zachte borstel of schuurspons

Opmerking

Lees voor de werkwijze het hoofdstuk ‘Onderhoudssysteem teakdekken’. 

Sika® Teak C+B

Beschermende teakolie

Toepassingsgebieden

Voor het beschermen van teakhout. Sika® Teak Oil Neutral her-
stelt de houtnerf met behoud van de veerkracht van het teakhout. 
Na behandeling is het hout bestand tegen water, bier, wijn, cola, 
koffie, thee e.d. Behandelde oppervlakken bieden een verbeterde 
slip- en UV-bestendigheid. 

Voordelen

▲   Uitstekend te gebruiken in combinatie met de Sikaflex® serie
▲    Uitvoerig getest op de Sikaflex® lijmen en kitten
▲   Gebaseerd op natuurlijke oliën en waxsoorten 
▲   Bevat geen pesticiden en conserveermiddelen
▲    Droogt snel

Kleur

Kleurloos

Verpakking

Flacon à 1 ltr

Verwerking

Schone, pluisvrije doek, schuurspons of borstel

Verbruik

Ca. 1000 ml/15 m2

Droogtijd

Minimaal 6 - 12 uur

Opmerking

Lees voor de werkwijze het hoofdstuk ‘Onderhoudssysteem teakdekken’. 

Sika® Teak Oil Neutral
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Multifunctionele schoonmaakdoekjes

Toepassingsgebieden

Speciale vochtige doekjes voor het verwijderen van niet 
uitgeharde Sikaflex® op gereedschappen, handen en schip.

Voordelen

▲     Oplosmiddelvrij
▲     Multifunctioneel
▲    Eenvoudig in gebruik

Kleur

Oranje-wit

Verpakking

Emmer à 70 stuks

Let op: Gebruik geen Sika® Handclean als voorbehandeling!

Sika® Handclean

Tape ter vermijding van UV-straling op het lijmvlak 

Toepassingsgebieden

Tape ter vermijding van UV-straling op het lijmvlak voor 
acrylaat (PMMA) ruiten, polycarbonaat (PC) of glazen rui-
ten.

Kleur

Zwart en wit

Verpakking

Set à 10 mtr (25 mm breed), inclusief 10
hoeksjablonen (zwart)
Rol à 50 mtr (25 mm breed), wit en zwart)
Rol à 50 mtr (50 mm breed), wit en zwart

Let op: Tape aan de buitenkant van de ruit aanbrengen.

Sika® UV Shielding Tape
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Begrippenlijst 

Adhesie De hechting tussen verschillende materialen door 

oppervlaktebevestiging

Afdichtkit Afdichtmiddel dat een bevestiging van twee substraten 

scheidt van een medium (vloeistof  

of gas) waaraan het is blootgesteld

Afgladden Werkwijze waardoor een gladde en strakke afdichtvoeg 

wordt verkregen

Afschuifsterkte Interne weerstand, die lijm of afdichtkit heeft tegen 

plastische deformatie door schuif

Benatting De mogelijkheid van vloeistoffen, waaronder lijm en kit, om 

zichzelf gelijkmatig te verdelen of te binden op een vaste 

ondergrond

Cohesie Verzamelingsterm voor een verschillend aantal moleculaire 

krachten, die de afzonderlijke deeltjes verbinden door de 

gehele massa heen

Constructielijm In tegenstelling tot een kit, is dit een lijm die bijdraagt 

aan de stijfheid van een, al dan niet geheel, gelijmde 

constructie

Cyanoacrylaat lijm Chemische benaming voor snellijm of secondelijm

Doorharding snelheid De mate waarin een lijm of kit overgaat van een vloeibare 

naar een vaste of elastische fase, uitgedrukt in mm per 24 

uur

1-Component PU-lijm Een polyurethaanlijm in de vorm van voorgemixte 

compound, die uithardt bij blootstelling aan vocht

Fixatie Tijdelijk op zijn plaats houden van de te lijmen 

componenten in de gewenste positie op een mechanische 

wijze, al dan niet door het toepassen van persen, terwijl de 

lijm zich tussen de delen bevindt

Huidvormingstijd De tijd tussen de applicatie van de lijm en het begin van 

de vorming van een huid op haar oppervlak, waarna een 

goede hechting normaalgesproken niet meer mogelijk is

Lijmvlak Oppervlak van een component dat voorzien dient te worden 

van de toe te passen lijm

Open - of verwerkingstijd De maximale tijd die mag verstrijken tussen het 

aanbrengen van de lijm en het bevestigen van de 

componenten

Primer Een speciaal ontworpen coating om de hechting tussen de 

lijm en het component te verbeteren

Rupsverlijming Het lijmen van twee componenten door lijmrupsen te 

leggen in plaats van uitsmeren van de lijm

Standvermogen De weerstand van een lijmrups tegen omvallen of inzakken

Temperatuurs bestendigheid Die temperatuur waarbinnen de uitgeharde lijm zijn 

technische eigenschappen behoudt en de kwaliteit van de 

beoogde toepassing nog gegarandeerd is

Thixotropie Mate waarin de lijm blijft liggen, zowel horizontaal als 

verticaal, wanneer het uit de verpakking op het lijmvlak 

aangebracht wordt

Treksterkte De breukspanning van een materiaal gedurende een 

trekbelasting

Uitharden of doorharden Proces waarbij atomen en/of moleculen van de lijm een 

chemische binding aangaan, waardoor het uiteindelijke 

lijmproduct tot stand komt

Uitzettings coëfficiënt Een factor die de dimensionale verandering 

van een substraat uitdrukt als een functie van 

temperatuursverandering

Verwerkings temperatuur Die temperatuur waarbinnen de vloeibare lijm goed is te 

verwerken en zijn technische eigenschappen behoudt

Viscositeit Stroperigheid van een vloeistof

Volvlakverlijming Lijmmethode waar de lijm met een lijmkam in een laag, 

glad of met rillen, op een groot lijmvlak wordt aangebracht

Voorbehandeling Handeling, die nodig is, om een duurzame hechting tussen 

de lijm en het component te verkrijgen

Wipe on/wipe off Aanbrengen met een papieren tissue en direct nawrijven 

met een droge, schone papieren tissue



Particuliere gebruikers kunnen voor Sika producten terecht bij de meeste water-
sportwinkels. Een lijst van watersportwinkels is beschikbaar op onze website www.
sika.nl. Klik op ‘waar te koop’ op de homepage en vink het hokje ‘watersportwinkel’ 
aan.

Professionele gebruikers kunnen terecht bij één van onze Marine Groothandels.
Hiervoor vinkt u het hokje ‘marine groothandel’ aan.

Vragen over onze producten en toepassingen kunt u telefonisch stellen of door een 
e-mail te sturen naar info@nl.sika.com.

Verkooppunten en contact
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Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Tel:  +31 (0)30 - 241 01 20

Fax: +31 (0)30 - 241 44 82

info@nl.sika.com

www.sika.nl

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de markt van gespecialiseerde 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, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor 

dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële vloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting. Sika is 

wereldwijd aanwezig in 91 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.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de 

Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 28/2006) van toepassing. Raadpleeg 

voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

Sika - Uw lokale partner met een wereldwijde aanwezigheid
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