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Technisch informatieblad

Sikaflex®-221
De kit met groot hechtvermogen
Materiaalgegevens :
Chemische basis 1-component polyurethaan
Kleur wit, grijs, zwart, bruin
Soortelijke massa (DIN 53479) vóór uitharding ca. 1,25 - kg/liter, afhankelijk van de kleur
Standvermogen goed
Hardingsmechanisme luchtvochtigheid
Huidvormingstijd1) 45 – 60 minuten
Doorhardingssnelheid1) 3 mm/24 uur (zie grafiek)
Volumeverandering (DIN 52451) -5%
Hardheid Shore A (DIN 53505) 40
Treksterkte (DIN 53504) 1,8 N/mm2

Rek bij breuk (DIN 53504) 600%
Verderscheurweerstand (DIN 53515) 6 N/mm
Elektrische weerstand (DIN 53482) 1010 Ω cm
Glasovergangstemperatuur (DIN 53445) ca. -45 °C
Temperatuurbestendigheid
kortstondig (8h)

-40 °C tot +90 °C
120 °C

Toegestane vervorming (trek/druk) bij gebruik max. 10% van de voegbreedte
Houdbaarheid, onder 25 °C 12 maanden

1) = Temperatuur 23 °C, 50% relatieve luchtvochtigheid

Beschrijving :
Sikaflex®-221 is een veelzijdige en
langdurig beproefde 1-component
polyurethaankit met een goed
standvermogen, die door de
luchtvochtigheid uithardt tot een
elastomeer. Sikaflex®-221 wordt
geproduceerd volgens het
kwaliteitsborgingssysteem ISO
9001 en milieuzorgsysteem ISO
14001.

Voordelen van het product:
– 1-component
– elastisch
– vrijwel reukvrij
– verouderings- en

weersbestendig
– niet corrosief
– overschilderbaar
– schuurbaar
– breed hechtspectrum

– goedgekeurd voor toepassing bij
levensmiddelen

Doorharding :
Sikaflex®-221 hardt uit door de
luchtvochtigheid. Bij lage
temperatuur bevat de lucht minder
water, waardoor de uitharding iets
langzamer verloopt (zie grafiek).

Toepassingsgebied :
Sikaflex®-221 heeft een groot
hechtvermogen en is geschikt voor
een elastische, duurzame
afdichting.
Geschikte ondergronden zijn o.m.:
hout, metaal, metaalprimers en -
lakken (2-componenten
systemen), keramische materialen
en kunststoffen.
Bij transparante en spannings-
corrosiegevoelige ondergronden is
een specifiek advies per object
vereist.
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Chemische bestendigheid:
Sikaflex®-221 is bestand tegen
water, zeewater, kalkhoudend
water, rioolwater en tegen zwakke
zuren en logen; kortstondig
bestand tegen brandstoffen,
minerale oliën en plantaardige en
dierlijke vetten en oliën; niet
bestand tegen organische zuren,
alcohol, sterkere minerale zuren
en logen en oplosmiddelen.
Deze informatie dient als richtlijn.
Voor een definitieve uitspraak is
een specifiek advies voor het
betreffende object nodig.

Verwerkingsrichtlijnen:
Voorbereiding van de ondergrond.
De af te kitten of te lijmen onder-
gronden moeten schoon, droog en
vetvrij zijn. Het hechtvermogen van
de kit kan met Sika® Cleaner-205
of Sika® Activator (hecht-
verbeteraar) en Sika® Primer
verder worden verbeterd.
Informatie hierover vindt u in onze
voorbehandelingstabel.

Verwerking.
Bij patronen de membraan
doorsteken en volledig open-
maken. Worstverpakkingen in het
lijmpistool plaatsen en de clip
afknippen. De spuitmond in de
gewenste vorm aansnijden en de
kit met een hiervoor bestemd
hand-, accu- of luchtdrukpistool
met zuigerstang of vatpomp
aanbrengen.
Zodra geopend, moeten
verpakkingen binnen korte tijd
opgebruikt worden.

De verwerkingstemperatuur dient
te liggen tussen 5 °C en 35 °C. De
optimale temperatuur van de te
lijmen delen en de lijm ligt tussen
15 °C en 25 °C.
Laat u zich bij verwerking vanuit
hobbock of vat adviseren door de
afdeling Technische Service van
de afdeling Industrie.

Raadpleeg voor het werken met
chemische stoffen, de opslag en
de afvalverwijdering hiervan, het
actuele veiligheidsblad met
fysische-, veiligheids-, milieu- en
toxicologische gegevens.

Afgladden.  De verbinding moet
worden afgeglad binnen de
huidvormingstijd. Wij adviseren
hiervoor het gebruik van Sika®

Afgladmiddel N. Andere middelen
dienen vooraf op hun geschiktheid
te worden getest.

Overschilderen. Nadat zich een
huid heeft gevormd, kan Sikaflex®-
221 worden overschilderd. Vooraf
dient te worden getest of verf en
lijm goed verdraagbaar zijn.
Moffellakken mogen uitsluitend
worden aangebracht op volledig
uitgeharde Sikaflex®-221.
Er dient rekening te worden
gehouden met het feit dat de
hardheid, dikte en flexibiliteit van
de laklaag in overeenstemming
moet zijn met de beweging van de
lijm. Indien dit niet het geval is kan
scheurvorming ontstaan in de
laklaag en/of de lijm.

Verwijderen van lijmresten:
Nog niet uitgeharde Sikaflex®-221
kan van apparatuur worden
verwijderd met behulp van Sika®

Remover-208. Uitgeharde lijm kan
uitsluitend mechanisch worden
verwijderd.
Handen/lichaamsdelen moeten
direct worden gewassen met een
geschikte handzeep en water.
Gebruik geen oplosmiddelen!

Nadere informatie:
Onderstaande documenten zijn
beschikbaar:
– veiligheidsinformatieblad
– voorbehandelingstabel
– constructierichtlijnen

Let op:

De hierin verstrekte informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot

applicaties, toepassingen en het gebruik van Sika-producten worden naar beste weten

gegeven op basis van Sika's huidige kennis en ervaring, waarbij de producten op de

juiste wijze en onder normale omstandigheden dienen te zijn opgeslagen, behandeld en

gebruikt. In de praktijk kunnen materialen, ondergronden en specifieke lokale

omstandigheden zo verschillen dat uit de gegeven informatie in deze documentatie of

enige ander vorm van advies of schriftelijke aanbeveling geen garantie of

aansprakelijkheid van Sika jegens derden ten aanzien van producteigenschappen of

toepassingen kan worden afgeleid. Slechts de meest recente uitgave van de technische

informatiebladen is van kracht. Gebruikers dienen zich hiervan te vergewissen.

Desgevraagd zal Sika de meest recente uitgave toezenden. Eigendomsrechten van

derden moeten worden gerespecteerd. Op alle leveringen en opdrachten van Sika zijn

onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de

Arrondissements-rechtbank te Utrecht onder nummer 179/1996.


