
 

TECHNISCHE FICHE 
Sikasil®-C 
 

ALKOXY SILICONENKIT VOOR BOUWKUNDIG EN SANITAIRE TOEPASSING  

 
 

PRODUCTBESCHRIJVING Sikasil®-C is een 1-component neutraal uithardende siliconenkit, geschikt 
voor zowel binnen- als voor buitenapplicaties. 

TOEPASSINGEN 

Sikasil®-C is geschikt voor beglazing en weerbestendige applicaties op glas, 
metaal, geverfde oppervlakken, hout, acryl, policarbonaat, keramische 
tegels, alsmede voor sanitaire applicaties. 

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN 

 Hechting zonder primer op een uitgebreid scala bouwmaterialen. 
 Duurzaam bestand tegel schimmelvorming. 
 Uitstekende UV- en weerbestendigheid. 
 Reukarm. 
 Niet corrosief. 
 Hoge elasticiteit en flexibiliteit.  

PROEVEN GOEDKEURINGEN / NORMEN 

DIN 18 545 
ISO 11600-F-klasse 25 LM 
ISO11600-G-klassse 25 LM 

PRODUCTINFORMATIE  

VORME KLEUR 

Kokers 300 ml: bruin, betongrijs, transparant, transparant grijs, anthraciet, 
beige, zwart, jasmijn, lichtgrijs, manhattan, wit, ash, donkerbruin, caramel 

Zakken 400 ml: wit, anthraciet, betongrijs, transparant, transparant grijs 

VERPAKKING 

Karton van 12 kokers x 300 ml 
Karton van 20 zakken x 400 ml 
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OPSLAG OPSLAGCONDITIES / BEWARING 

15 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in originele, 
ongeopende verpakking, in droge omstandigheden en beschermd tegen 
direct zonlicht bij temperaturen tussen +10°C en +25°C. 

TECHNISCHE GEGEVENS CHEMISCHE BASIS 

Alkoxy silicone, neutrale uitharding 

DENSITEIT 

~1,01 kg/l (transparant) (ISO 1183-1) 

HUIDVORMINGSTIJD 

~25 minuten (+23°C / 50% r.v.) 

UITHARDINGSTIJD 

~ 2,0 mm / 24 uur (+23°C / 50% r.v.) 

DUURZAAM TOELAATBARE VERVORMING 

25% 

STANDVASTHEID 

< 2 mm  (ISO 7390)  

DIENSTTEMPERATUUR 

-40°C tot +150°C 

MECHANISCHE / FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN 

TREKSTERKTE 

~0,7 N/mm² (+23°C / 50% r.v.) (ISO 8339) 

VERDERSCHEURWEERSTAND 

~4,0 N/mm² (+23°C / 50% r.v.) (DIN 24 methode c) 

SHORE A HARDHEID 

~22 (na 28 dagen) (ISO 868) 

E-MODULUS 

~0,34 N/mm² bij 100% rek (+23°C / 50% r.v.) (ISO 8339) 

HERSTELVERMOGEN 

> 90% (+23°C / 50% r.v.) (ISO 7389) 

SYSTEEMINFORMATIE  

TOEPASSINGSDETAILS VERBRUIK / VOEGONTWERP 

De voegbreedte moet zodanig ontworpen worden dat de 
bewegingscapaciteit van de kit kan worden geaccommodeerd. In het 
algemeen moet de voegbreedte > 6mm en < 24mm. Een breedte - diepte 
verhouding van ~ 2 : 1 moet worden gerespecteerd. 

Voegbreedte 10 mm 15 mm 20 mm 

Voegdiepte 6 mm 8 mm 10 mm 

Voeglengte / 3OO ml ~5 m ~2,5 m ~1,5 m 

KWALITEIT VAN DE ONDERGROND 

De ondergrond moet droog, homogeen, en vrij zijn van vet, losse delen, 
verfresten, cementhuid en andere slecht hechtende bestanddelen. 

Standaard bouwregels moeten worden geobserveerd. 
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 VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND / PRIMER 

Raadpleeg de Primertabel. 

ONDERGRONDTEMPERATUUR 

Minimaal +5°C / Maximaal +40°C 

OMGEVINGSTEMPERATUUR 

Minimaal +5°C / Maximaal +40°C 

ONDERGRONDVOCHTIGHEID 

De ondergrond moet droog zijn. 

TOEPASSINGSINSTRUCTIES VERWERLING / GEREEDSCHAP 

Sikasil®-C is gebruiksklaar. 

De voegranden bekleden met een kleefband. De ondervoeg inbrengen op 
de vereiste diepte en de primer aanbrengen indien nodig. De koker in het 
hand- of luchtdrukpistool gelijkmatig en zonder luchtinsluiting vol in de 
voeg aanbrengen. Ervoor zorgen dat er volledig contact is van de kit op de 
voegzijden. Sikasil®-C moet krachtig tegen de voegzijden aan afgewerkt 
worden om een goede hechting te verzekeren. 

Afplaktape moet worden toegepast indien scherpe voeglijnen of 
bijzonder nauwkeurige lijnen zijn vereist. Verwijder de tape terwijl de kit 
nog zacht is en werk de kit af. Strijk de kit af met Sika® Afgladmiddel N 
voor een perfecte kitafwerking. 

REINIGING GEREEDSCHAP 

Reinig de gereedschappen met Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T 
onmiddellijk na gebruik. 

Uitgeharde kitresten kunnen alleen mechanisch verwijderd worden. 

OPMERKINGEN BIJ VERWERKING / 
BEPERKINGEN 

Gebruik Sikasil®-C niet op bitumineuze ondergronden, natuurrubber, EPDM 
of bij materialen waarbij oliën, weekmakers, plastificeerder of 
oplosmiddelen kunnen uittreden. 
Niet toepassen in afgesloten ruimtes, omdat Sikasil®-C een 
luchtvochtigheid nodig heeft om te kunnen uitharden. 
Op poreuze ondergronden zoals beton, graniet en andere natuurstenen 
kan ‘’bleeding’’ voorkomen. Op gevoelige ondergronden moet vooraf een 
test gedaan worden. 
Het wordt niet aanbevolen Sikasil®-C toe te passen bij ondergedompeld 
voegen of bij voegen waar mechanische slijtage kan worden verwacht. Het 
wordt ook niet aanbevolen het product toe te passen voor structurele 
beglazingen of voor toepassingen bij de voedselindustrie. 
Sikasil®-C is niet geschikt voor medische- of farmaceutische toepassingen. 
Sikasil®-C kan niet overschilderd worden. 

WAARDENBASIS Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd 
op laboratoria testen. 
Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden 
buiten onze controle. 

LOKALE BEPERKINGEN Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties 
van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale 
productinformatieblad voor de precieze beschrijving en 
toepassingsmogelijkheden. 
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VEILIGHEIDS- EN 
GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering 
van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheids-
informatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere 
veiligheidsgegevens bevat. 

HERINNERING Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

WETTELIJKE INFORMATIE De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen 
van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met 
betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of 
uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker 
van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde 
toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. 
Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, 
in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden 
aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de 
meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het 
betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt 

 
 
 
 

VOOR MEER Sikasil®-C INFORMATIE: 

 
 

       
 

Sika Belgium nv 
Sealing & Bonding 
Venecoweg 37 
9810 Nazareth 
Belgique 
www.sika.be 

 
            
Tél. : +32 (0)9 381 65 00 
Fax : +32 (0)9 381 65 10 
E-mail : info@be.sika.com 
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