Kitinstructies de correcte afdichting van voegen tussen sleufsilowanden
Voorkom lekkages door een optimale voegafdichting

Benodigde materialen voor afkitten

Een goede afdichting voorkomt lekkages naar buiten toe van bijvoorbeeld perssappen. Hieronder ziet u een toelichting van een optimale
voegafdichting. Volg de onderstaande stappen voor een juiste afdichting.

Rugvulling Gesloten Cell
in diverse lengtes verkrijgbaar

Koppellat

Sika® Primer-3 N

Rugvulling

Sikaflex-TS Plus
Kit

Sikaflex-TS Plus

In 5 stappen uw keerwand afdichten:

Het uitvoeren van de afdichting

1.

Optie A

2.
3.
4.
5.

Koppellat (indien van toepassing) wordt tijdens het plaatsen
aangebracht.
Rugvulling aanbrengen.
Primer aanbrengen op hechtvlakken van de kit.
Kit aanbrengen.
Afstrijken van de aangebrachte kit
(met bijvoorbeeld een pvc-buisje).

Optie B

Samenwerking Bosch Beton en Sika

De vorm van de kitvoeg
Voor een optimale hechting en flexibiliteit dient de kit tussen de wanden te worden aangebracht in de vorm van een zandlopermodel:
Op 1 cm breed en 1 cm diep. Zorg ervoor dat de rugvulling niet te diep aangebracht wordt om de elasticiteit van de kitvoeg te
waarborgen.
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U brengt zelf de kit aan met het door ons
geleverde materiaal.
Bosch Beton laat het afkitten voor u uitvoeren door een
interne specialist (evt. met vloeistofdichtheidscertificaat).
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T: +31 342-44 10 50
F: +31 342-44 10 60
E: info@boschbeton.com

Sika is toonaangevend en een internationale onderneming voor
bouwchemische producten. Het is een bedrijf met een sterk
innovatief karakter, constant strevend naar vernieuwing.
Dit betekent dat wij met het gebruik van de producten volledig
gecertificeerd kunnen werken in alle toepassingen, zoals BIO,
agrarisch en grond-, weg- en waterbouw.
Uit ervaring en onderzoek van Bosch Beton is gebleken
dat Sika de beste kit en primer levert voor uw
toepassing. Ervaar het zelf!

Eigendom uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging
of mededeling aan derden in welke vorm an ook is zonder
schriftelijke toestemming van de eigenaar niet geoorloofd.

