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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikasil® WT-40
Hoog presterende 1-component ruiten bevestigingslijm 

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET  VE IL IGHEIDS INFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)
Chemische basis 1-component siliconen
Kleur (CQP001-1) Zwart, grijs S6, wit S3
Uithardingsmechanisme vochtuitharding
Uithardingstype Neutraal
Soortelijke massa (niet uitgehard) 1,36 kg/l
Standvermogen CQP061-4 / ISO 7390) Goed
Verwerkingstemperatuur omgeving 5 ─ 40 °C
Huidvormingstijd (CQP019-1) 20 minuten A

Kleefvrij tijd (CQP019-3) 180 minuten A

Doorhardingssnelheid (CQP049-1) (Zie schema 1 op pagina 2)
Hardheid Shore A (CQP023-1 /ISO 48-4) 40
Treksterkte (CQP036-1 / ISO 527) 2,1 MPa
100 % modulus (CQP036-1 / ISO 527) 0,9 MPa
Rek bij breuk (CQP036-1 / ISO527 ) 400 %
Verderscheur weerstand (CQP045-1 / ISO 34) 7 N/mm
Temperatuursbestendigheid -40 ─ 150 °C
Houdbaarheid 9 maanden B

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % r. l. B) opslag onder 25 °C

BESCHRI JV ING
Sikasil® WT-40 is een 1-component, neutraal-
uithardend, structurele siliconen lijm met zeer 
hoge mechanische sterkte. 
Sikasil® WT-40 wordt toegepast voor het 
structureel lijmen van isolatieglas in kozijnen 
en voor rugvul toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Uitstekende hechting op een breed 
scala van substraten

▪

Uitmuntende UV- en weersbestendigheid▪
Zeer hoge mechanische sterkte▪
Goed vullende eigenschappen▪
Blijvend elastisch over een brede 
temperatuur range

▪

Duurzaam voor lange termijn ▪

TOEPASS INGSGEBIEDEN
Sikasil® WT-40 heeft een breed hechtspec-
trum, zoals op glas, (gecoate) metalen, hout, 
PVC en vele andere substraten. 
De combinatie met goede mechanische eigen-
schappen, met in het bijzonder de hoge elasti-
citeitsmodulus, maakt deze lijm zeer geschikt 
voor het structureel lijmen van isolatieglas in 
kozijnen en voor rugvul toepassingen. Het is 
daarnaast geschikt voor industrieel lijmen en 
afdichten bij toepassingen waarbij hoge eisen 
worden gesteld. 
Dit product is alleen geschikt voor gebruik 
door ervaren professionals. Testen met de 
gangbare ondergronden en onder plaatselijke 
omstandigheden dienen te worden uitge-
voerd om hechting en materiaal compatibili-
tei te waarborgen.
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UITHARDINGSMECHANISME
Sikasil® WT-40 hardt uit door reactie met 
vocht uit de buitenlucht. Bij lagere tempera-
turen neemt het vochtgehalte in de lucht af, 
waardoor het uithardingsproces langzamer 
verloopt , zie schema 1. 

Schema 1: Doorhardingssnelheid Sikasil® WT-40

VERWERKINGSMETHODE
Ondergrondvoorbehande l ing
Oppervlakken moeten schoon, droog en 
vrij van vet, olie en stof zijn. 
Oppervlaktevoorbehandeling hangt af van de 
specifieke aard van het  substraat en is cruci-
aal voor een langdurige hechting.

Toepass ing
De optimale temperatuur voor substraat en 
afdichtkit ligt tussen 15 °C en 25 °C. 
Breng Sikasil® WT-40 aan met een hand, lucht 
of elektrisch  aangedreven zuiger-lijmpistool 
of met pompapparatuur. Neem voor meer in-
formatie contact op met Technical Service van 
Sika Nederland BV. 
De voegen moeten de juiste afmeting heb-
ben. Als basis voor de berekening van de be-
nodigde voegafmetingen dienen de techni-
sche waarden van de lijm en de aangrenzende 
bouwmaterialen, de blootstelling van de 
bouwelementen, hun constructie en omvang, 
alsmede de externe belastingen in acht te 
worden genomen. 
Vermijd voegen met een diepte van meer dan 
15 mm.

Bewerk ing  en  a fg ladden
Bewerking en afgladden moeten worden uit-
gevoerd binnen de huidvormingstijd van de 
lijm of afdichtkit. Druk bij het afgladden van 
de vers aangebrachte Sikasil® WT-40 de lijm 
op de voegranden aan zodat het hechtopper-
vlak goed bevochtigd wordt. 
Gebruik geen afgladmiddelen.

Verwi jderen
Niet-uitgeharde Sikasil® WT-40 kan van ge-
reedschappen en apparatuur worden verwij-
derd met Sika® Remover-208 of een ander ge-
schikt oplosmiddel. Eenmaal uitgehard, kan 
het uitsluitend nog mechanisch worden ver-
wijderd. 
Handen en onbedekte huid moeten onmid-
dellijk worden gereinigd met Sika® Cleaner-
350H tissues of een geschikte industriële 
handreiniger en water. 
Gebruik geen oplosmiddelen op de huid.

Oversch i lderen
Sikasil® WT-40 kan niet worden overschilderd.

Verwerk ings l imieten
Aanbevolen oplossingen van Sika voor struc-
turele beglazing voor het lijmen van ruiten 
zijn over het algemeen compatibel met el-
kaar. Deze  oplossingen bestaan uit producten 
zoals SikaSil®SG, IG, WS en WT series. Neem 
voor specifieke informatie over de compatibi-
liteit tussen verscheidene Sikasil® en andere 
Sika producten, contact op met Technical Ser-
vice Sika Nederland BV. 
Om materiaal-beïnvloeding met Sikasil® WT-
40 uit te sluiten dienen materialen zoals pak-
kingen, tapes, stelblokjes, kitten, etc., met di-
rect of indirect contact, door Sika vooraf te 
zijn goedgekeurd. Bij gebruik van twee of 
meer verschillende reactieve afdichtkitten 
moet de eerste eerst volledig zijn uitgehard 
voordat de volgende wordt aangebracht. 
Bovengenoemde Sikasil® afdichtkitten en lij-
men mogen alleen gebruikt worden voor 
structurele beglazing of ruitverlijming na een 
gedetailleerde inspectie en schriftelijke toe-
stemming voor de corresponderende project-
gegevens door Technical Service 
van Sika Nederland B.V.

AANVULLENDE INFORMATIE
De informatie in dit document is alleen een 
algemene richtlijn. 
Advies over specifieke toepassingen kan wor-
den verkregen bij Technical Service van Sika 
Nederland B.V.. 
Op verzoek zijn kopieën van de volgende pu-
blicaties verkrijgbaar:

Veiligheidsinformatiebladen▪
"General Guideline Structural Silicone Gla-
zing with Sikasil® WT Adhesives"

▪

VERPAKKINGSGEGEVENS

Patroon 300 ml

Unipack 600 ml

Vat 25 kg

Vat 250 kg

BASIS  PRODUCTWAARDEN
Alle technische gegevens in dit productinfor-
matieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtes-
ten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk 
van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS-  EN VE IL IGHEIDS IN-
FORMATIE
Voor informatie en advies over de veilige han-
tering, opslag en afvoer van chemische pro-
ducten, dient de gebruiker het meest recente 
veiligheidsinformatieblad te raadplegen, be-
treffende de fysieke, ecologische, toxicologi-
sche en ander veiligheidsgerelateerde gege-
vens.

WETTEL I JKE  BEPAL INGEN
De informatie, en met name de aanbevelin-
gen met betrekking tot de toe-passing en het 
eindgebruik van Sika producten, wordt in 
goed vertrouwen verstrekt op basis van de 
huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale om-
standigheden. In de praktijk zijn de verschillen 
in materialen, onderlagen en werkelijke om-
standigheden ter plaatse zodanig dat er geen 
garantie kan worden ontleend met betrekking 
tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor 
een bepaald doel, noch enige aansprakelijk-
heid voortvloeiend uit enige juridische relatie, 
op basis van deze informatie, of uit enige 
schriftelijke aanbevelingen of enig ander ad-
vies dat wordt gegeven. De gebruiker van het 
product dient geschiktheid van het product te 
testen voor de beoogde toepassing. Sika 
houdt zich het recht voor om producteigen-
schappen te wijzigen. De eigendomsrechten 
van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de 
huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Gebruikers dienen altijd de meest recente uit-
gave van het productinformatieblad te raad-
plegen voor het betreffende product; exem-
plaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

PRODUCTINFORMATIEBLAD
Sikasil® WT-40
Version 05.01 (04 - 2023), nl_NL
012603140409001000

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

2 / 2


