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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikasil® WT-485
SNEL UITHARDENDE, 2-COMPONENTEN RUITENLIJM VOOR RAAMKOZIJNEN

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET  VE IL IGHEIDS INFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)
Eigenschappen Sikasil® WT-485 (A) Sikasil® WT-485 (B)
Chemische basis 2-komponenten siliconen
Kleur (CQP001-1)   

gemengd
Wit Zwart / donkergrijs
zwart / grijs

Uithardingsmechanisme Polycondensatie
Uithardingstype Neutraal
Soortelijke massa (niet uitgehard)   

gemengd
1,38 kg/l 1,06 kg/l
1,35 kg/l

Mengverhouding A:B  volume
A:B  gewicht

10:1
13:1

Viscositeit (CQP029-3) 1 200 Pa·s 400 Pa·s
Consistentie Pasta
Verwerkingstemperatuur omgeving 5 ─ 40 °C
Snap time (CQP554-1) 12 minuten A, B

Kleefvrij tijd (CQP019-3) 40 minuten A

Hardheid Shore A (CQP023-1 /ISO 48-4) 45
Treksterkte (CQP036-1 / ISO 527) 2,1 MPa
100 % modulus (CQP036-1 / ISO 527) 1,2 MPa
Rek bij breuk (CQP036-1 / ISO527 ) 240 %
Verderscheur weerstand (CQP045-1 / ISO 34) 7 N/mm
Temperatuursbestendigheid (CQP513-1) -40 ─ 150 °C
Houdbaarheid 15 maanden C 9 maanden C

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % r. l.
B) de snap time kan met 6 minuten extra toenemen bij component B op het einde van de 
houdbaarheid

C) opslag onder 25 °C

BESCHRI JV ING
Sikasil® WT-485 is een 2-componenten, neu-
traal uithardende structurele siliconen lijm 
met hoge modulus. Sikasil® WT-485 is ge-
schikt voor structureel lijmen van isolatieglas 
in raamkozijnen en voor toepassingen voor 
rugvulling. Sikasil® WT-485 bouwt een hoge 
mechanische sterkte en hechting op in een 
korte tijd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Voldoet aan de eisen RAL-GZ 716/1▪
Snelle doorharding voor geautomatiseerde 
industriële processen

▪

Uitstekende hechting op de meest gebruike-
lijke ondergronden

▪

Voortreffelijk UV - en weersbestendig▪
Zeer goede mechanische eigenschappen▪
Goed vullende eigenschappen▪
Blijvend flexibel over een breed tempera-
tuursbereik

▪

Lange levensduur▪

TOEPASS INGSGEBIEDEN
Sikasil® WT-485 heeft een breed hechtspec-
trum op veel substraten, zoals glas, (gecoate) 
metalen, hout, PVC en vele andere substra-
ten.In combinatie met zijn goede mechani-
sche eigenschappen, met name de hoge mo-
dulus en elasticiteit, is deze lijm geschikt voor 
structureel lijmen van isolatieglas in kozijnen 
en voor rugvullingstoepassingen. Het is speci-
aal ontwikkeld voor geautomatiseerd lijmen 
van structurele lijmverbindingen. Het is ver-
der geschikt voor hoogwaardige industriële 
lijm- en afdichtings toepassingen. 
Dit product is alleen geschikt voor professio-
nele gebruikers.Voer vooraf testen uit met de 
actuele ondergronden en onder plaatselijke 
o m s t a n d i g h e d e n  o m  h e c h t i n g  e n  
materiaal compatibiliteit te waarborgen.
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UITHARDINGSMECHANISME
De uitharding van Sikasil® WT-485 begint on-
middellijk, nadat de twee componenten ge-
mengd zijn. 
De reactiesnelheid hangt voornamelijk af van 
de temperatuur: hoe hoger de temperatuur, 
des te sneller het uithardingsproces verloopt. 
Verwarming boven 50°C wordt ontraden, om-
dat dit kan leiden tot de vorming van lucht-
bellen. 
De verwerkingstijd in de menger, d.w.z. de 
tijd die het materiaal in de menger kan blijven 
zonder doorstroming of doorspoeling van het 
product, is beduidend korter dan de hierbo-
ven aangegeven snap time.

VERWERKINGSMETHODE
Ondergrondvoorbehande l ing
Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij 
van vet, olie en stof zijn. Oppervlakte behan-
deling hangt af van de specifieke aard van het 
substraat en is cruciaal voor een duurzame 
verbinding.

Toepass ing
De optimale temperatuur voor zowel sub-
straat en lijm ligt tussen tussen 15 °C en 25 °C.
Voordat u Sikasil® WT-485 kunt verwerken 
dient u eerst beide componenten homogeen 
en vrij van luchtbellen te mengen in de juiste 
aangegeven verhouding met een nauwkeurig-
heid van ± 10%. De meeste in de handel ver-
krijgbare meet- en mengapparaten zijn ge-
schikt. Neem voor specifiek advies contact op 
met Technical Service van Sika Nederland 
B.V..
Houd er rekening mee dat Component B 
vochtgevoelig is en mag  daarom maar kort 
hieraan blootgesteld worden. De voegen 
moeten de juiste afmeting hebben.
Als basis voor de berekening van de benodig-
de voegafmetingen dienen de technische 
waarden van de lijm en de aangrenzende 
bouwmaterialen, de blootstelling van de 
bouwelementen, hun constructie en omvang 
alsmede de externe belastingen.

Bewerk ing  en  a fg ladden
Bewerking en afgladden moeten worden uit-
gevoerd binnen de snap tijd van de lijm.
Druk bij het afstrijken van vers aangebrachte 
Sikasil® WT-485, de lijm in de voegflanken, 
om een goede benatting van het hechtvlak te 
krijgen. Gebruik geen afgladmiddelen.

Verwi jderen
Niet-uitgeharde Sikasil® WT-485 kan van ge-
reedschappen en apparatuur worden verwij-
derd met Sika® Remover-208 of een ander ge-
schikt oplosmiddel. Eenmaal uitgehard is Sik-
asil® WT-485 alleen mechanisch te verwijde-
ren. De herbruikbare statische mixer, meestal 
van metaal, kan worden gereinigd met Sik-
asil® Mixer Cleaner. Handen en onbedekte 
huid moeten onmiddellijk worden gereinigd 
met Sika® Cleaner-350H tissues of een ge-
schikte industriële handreiniger en water. 
Gebruik geen oplosmiddelen op de huid.

Oversch i lderen
Sikasil® WT-485 kan niet worden overschil-
derd.

Verwerk ings l imieten
Aanbevolen oplossingen van Sika voor struc-
turele beglazing en ruiten lijmen zijn over het 
algemeen compatibel met elkaar. Deze oplos-
singen bestaan uit producten zoals Sikasil® 
SG, IG, WS en WT serie.
Neem contact op met Technical Service van 
Sika Nederland B.V. voor specifieke informa-
tie over de compatibiliteit tussen verschillen-
de Sikasil® en andere Sika producten.
Om uit te sluiten dat materialen zoals pakkin-
gen, stelblokken, afdichtkitten, etc., in direct 
en indirect contact, Sikasil® WT-485 beïnvloe-
den, dienen deze materialen van te voren 
door Sika goedgekeurd te worden.
Waar twee of meer verschillende reactieve af-
dichtmaterialen zijn toegepast, dan dient de 
eerste volledig te zijn uitgehard voordat de 
volgende wordt aangebracht. 
Bovenstaand Sika proces materialen mogen 
alleen worden toegepast in structurele begla-
zing of ruitverlijming na gedetailleerd inspec-
tie en schriftelijke toestemming voor de cor-
responderende projectgegevens door Techni-
cal Service van Sika Nederland B.V.. 
 

AANVULLENDE INFORMATIE
De bovenstaande informatie is alleen bedoeld 
als algemene richtlijn. Op verzoek wordt ad-
vies over specifieke toepassingen verstrekt 
door Technical Service  van Sika Nederland 
B.V.
Op verzoek zijn kopieën van de volgende pu-
blicaties verkrijgbaar:

veiligheidsinformatiebladen▪
algemene gids Window Bonding Sikasil® WT 
Adhesives 
 

▪

VERPAKKINGSGEGEVENS
Sikasil® WT-485 (A)

Vat 26 kg

Vat 260 kg

Sikasil® WT-485 (B)

Vat 20 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.
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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
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