Sika® Teak C+B en Sika® Teak Oil Neutral zijn ontwikkeld voor het
onderhoud van teakhouten onderdelen van scheepsdekken die zijn
gelijmd en gedicht met Sika producten uit de Sika marinelijn.

Sikaflex®-290 DC PRO
Weersbestendige
deknadenrubber.

Sika - Uw lokale partner met een
wereldwijde aanwezigheid

Sika® teak c+b &
sika® teak oil Neutral
duurzame
oplossing voor een
perfect teakdek

Sikaflex®-295 UV
Maritieme lijm en
afdichtkit voor
scheepsruiten
en overige buiten
toepassingen.
•	Op 6 continenten
•	In 91 landen
•	Meer dan 160 productie- en marketinglocaties
•	Wereldwijd 17.000 werknemers

Sikaflex®-296
Maritieme ruitenlijm
voor veiligheids-,
elamineerd-en
isolatieglas.

Sikaflex®-292i
Constructielijm
voor maritieme
toepassingen.

Sikaflex®-298 FC
Bedding compound
voor maritieme
toepassingen.

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 en sportvloeren, 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.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56	Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
3542 EG Utrecht
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
Postbus 40390
info@nl.sika.com
3504 AD Utrecht
www.sika.nl
SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
Duurstedeweg 7	Tel: +31 (0)570 - 620 744
7418 CK Deventer
Fax: +31 (0)570 - 608 493
Postbus 420
verkoop.pulastic@nl.sika.com
7400 AK Deventer
www.pulastic.com
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Sikaflex®-291i
Maritieme afdichtkit
voor binnengebruik.

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.

Grote uitdagingen
Net als bij onze hoogwaardige Sika producten, besteden we ook
veel zorg aan de kwaliteit van onze producten voor eindgebruikers.
We hebben onze R&D-activiteiten en expertise de laatste jaren
dan ook toegespitst op het uitwerken van ecologische en
milieuvriendelijke producten die voldoen aan de nieuwe Europese
voorschriften.

Sika® Teak C+B

Sika® Teak Oil Neutral

Twee producten in één!

Beschermolie voor teakdekken

Hoogwaardig reinigings- en opfrismiddel

Sika® Teak Oil Neutral is een onderhouds

voor teakdekken

product voor teakdekken, op basis van

Sika® Teak C+B is een volledig biologisch afbreekbaar (EC 648/2004)
reinigingsmiddel van een nieuwe generatie, voor het reinigen en
opfrissen van teakdekken.
De formule van het product voldoet aan de regels van nieuwe
Europese hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en is in overeen
stemming met REACH.
Voordelen
• Eenvoudig en snel in gebruik
• Ecologisch
Gebruik
Sika® Teak C+B kan worden gebruikt voor het verwijderen van alle
soorten vlekken en verontreinigingen op teakhouten dekken van
schepen. Het bereidt het oppervlak van het teakhout bovendien voor
op het gebruik van Sika® Teak Oil Neutral.
Eigenschappen
Sika® Teak C+B kan verdund (2:1) of puur
worden gebruikt, afhankelijk van de mate
van de vervuiling van het teakdek.
Verpakking
Flacon à 500 en 2500 ml

plantaardige oliën.
Voordelen
• Product op basis van plantaardige olieën
• Snel en eenvoudig in gebruik
• Te gebruiken in combinatie met de Sikaﬂex® producten
• Biedt een goede bescherming tegen UV-straling
Gebruik
Sika® Teak Oil Neutral kan worden gebruikt voor het beschermen van
teakdekken van zeilschepen en motorjachten. Het beschermt het hout,
maakt het duurzaam en geeft het zijn natuurlijke uitstraling terug.
Sika® Teak Oil Neutral biedt langdurige bescherming tegen zeewater,
zoet water, UV-stralen en alle andere klimatologische aspecten.
Eigenschappen
De combinatie van hoogwaardige plantaardige oliën en verschillende viscositeiten
laat de olie goed in het hout doordringen.
Dankzij de toegevoegde natuurlijke droogmiddelen droogt het product snel op.
Verpakking
Flacon à 500 en 2500 ml

