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Product 
SikaHyflex® 250 Facade is een 1-component, vocht-
uithardende, lage modulus elastische voegkit voor 
bewegings- en aansluitvoegen in de bouwschil van 
commerciële gebouwen. 
 
Toepassingsvoorbeelden 
SikaHyflex® 250 Facade is geschikt voor: 

 alle afdichtingsvoegen in de hoogbouw, 
utiliteitsbouw, woningbouw 

 speciaal bij dilatatievoegen in beton maar ook 
voor voegen in gevels, balkons/galerijen, 
borstweringen, aansluitvoegen (rondom ramen 
en deuren, gevels, metaalconstructies, 
prefab beton) 

 voor voegafdichtingen in houten - en 
metaalconstructies 

 
Kleuren en verpakking 
Aluminium folieverpakking 600ml (20/doos):  

o wit 
o beige 
o bruin 
o zwart 
o betongrijs 
o middengrijs 
o donkergrijs 
o grijs 5057 
o overige kleuren op aanvraag 

 
Voordelen/eigenschappen 

 zeer goed bestand tegen weersinvloeden en 
veroudering 

 bewegingscapaciteit van +100% / -50 %  
(ASTM C719) 

 geen opschuiming bij uitharding 
 weinig spanning op de ondergrond 
 gemakkelijk glad te strijken en zeer goede 

verwerkbaarheid 
 zeer goede hechting op vele ondergronden 
 vrij van oplosmiddelen en geur arm 
 erg lage emissie 

 
Goedkeuringen/Normen 

• conform EN 15651 klasse 25 LM voor gebruik binnen 
& buiten en in een koud klimaat 

• conform ISO 11600 F 25 LM  
• conform DIN 18540 F 
• conform ASTM C920, klasse 100/50 EMICODE EC 

1PLUS R, erg lage emissie 
• ISO 16938-1 laat geen vlekken na op marmer en 

natuursteen ASTM C 1248 laat geen vlekken na op 
marmer 

 

 

SIKAHYFLEX 250 FACADE 
 

  

 
Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Chemische basis i-Cure®-technologie 
polyurethaan 

Densiteit (ISO 1183-1) 1,35 kg/l  
Shorehardheid A (ISO 868) 20° na 28 dagen 
Temperatuurweerstand van -40°C tot +70°C 
Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C 
Bewerkingstijd  
(+23°C / 50% R.V.) ± 50 minuten 

Huidvormingstijd 
(+23°C / 50% R.V.) ± 70 minuten 

Bewegingscapaciteit 
(ISO 9047) 25 % 

Uitzakking (ISO 7390) 0 mm 
Doorscheurweerstand  
(ISO 34) 
(+23°C / 50% R.V.) 

± 5 N/mm 

Uithardingstijd 
(23°C en 50% R.V.) ± 3 mm na 24 u 

Elastisch herstel (ISO 7389) >75 % 
Rek bij breuk (ISO 37) 
(+23°C / 50% R.V.) ± 800 % 

Treksterkte (ISO 37) 0,90 N/mm² 

Elasticiteitsmodulus 
(ISO 8339) 

± 0,3 N/mm² bij 100% 
uitrekking (23°C, 50% R.V.) 
± 0,6 N/mm² bij 100% 
uitrekking (-20°C) 

Goedkeuring ATG 13/2923 

Opslagcondities/ 
houdbaarheid 

15 maanden vanaf de 
productiedatum indien 
opgeslagen in ongeopende, 
onbeschadigde en origineel 
afgesloten verpakking in 
droge omstandigheden bij 
temp. tussen +5 en +25°C 
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SIKAHYFLEX 250 FACADE 
 
Specifieke classificatie 

o LEED® EQc 4.1 : geslaagd 
o SCAQMD, regel 1168 : geslaagd 
o BAAQMD, reg. 8, regel 51 : geslaagd 

 
Voegafmeting / Verbruik 
De breedte van de voeg moet in relatie staan met de 
bewegingscapaciteit van de voegkit. In het algemeen moet de 
breedte van de voeg > 10 mm en < 40 mm zijn. Een breedte-
diepteverhouding van ongeveer 2:1 moet worden aangehouden. 
Voor kleinere of grotere voegbreedtes, ons raadplegen. 
 
Afmetingen standaardontwerp voor betonnen elementen 
volgens DIN 18 540 / tabel 3: 
 

Voegafstand [m] 2 2-3,5 3,5-5 5-6,5 6,5-8 

Ontwerp voegbreedte 
[mm] 15 20 25 30 35 

Voegdiepte [mm] 8 10 12 15 15 

 
Alle voegen moeten naar behoren zijn ontworpen en gedimensioneerd 
in overeenstemming met de relevante normen, vóór de bouw. De basis 
voor het berekenen van de vereiste voegbreedte zijn de technische 
eigenschappen van het voegdichtingsmiddel en de betreffende 
bouwmaterialen alsook de blootstelling van het gebouw, zijn bouwtype 
en zijn afmetingen. 
 
Verbruik bij benadering 

Voegbreedte [mm] 10 15 20 25 30 

Voegdiepte [mm] 8 8 10 12 15 

Voeglengte/600 ml (m) 7,5 5 3 1,6 1,3 

 
Voorbereiding van de ondergrond/Primeren 
Oppervlakken moeten zuiver, droog en vrij van olie, vet en stof, losse of 
brokkelige deeltjes zijn. Cementhuid moet worden verwijderd. Door het 
oppervlak van niet-poreuze ondergronden zeer fijn te schuren met een 
scotch-brite kan de hechtingskracht verbeteren. 
 

Niet-poreuze ondergronden  
Niet-poreuze ondergronden, zoals metalen, poederlakken enz. moeten 
met een zeer fijn schuurpapier geschuurd worden waarna ze met een 
zuiver doek gereinigd en geactiveerd worden met Sika® Activator 205. 
Voor afkitten een afluchttijd toelaten van minstens 15 minuten. 
PVC moet worden voorbehandeld met Sika® Primer 215 met behulp van 
een zuivere borstel. Voor afkitten een afluchttijd van minstens 30 
minuten aanhouden (max. 8 uur). 
 

Poreuze ondergronden  
Poreuze ondergronden zoals beton, cellenbeton en cementachtige 
berapingen, mortels, baksteen, natuursteen enz. moeten worden 
voorzien van een laag Sika® Primer 3 N door middel van een borstel of 
roller. Voor afkitten een afluchttijd van minstens 30 minuten aanhouden 
(max. 8 uur). 
Primers werken hechtingsverbeterend. Ze vervangen echter noch een 
juiste reiniging, noch verbeteren ze in grote mate de cohesie van de 
ondergrond. Primers verbeteren de langetermijnprestaties van een 
afgedichte voeg. 
Neem contact op met onze technische dienst voor meer informatie. 
 

Verwerking/Gereedschap 
SikaHyflex® 250 Facade wordt klaar voor gebruik geleverd. Breng de 
rugvulling na een geschikte ondergrondvoorbehandeling aan op de 
vereiste diepte en breng indien nodig de primer aan. Plaats de kitworst 
in het afdichtingspistool en knijp de SikaHyflex ® 250 Facade uit in de 
voeg, waarbij u zorgt dat het middel de zijkanten van de voeg volledig 
raakt en er geen lucht gevangen wordt. SikaHyflex® 250 Facade moet 
stevig tegen de zijkanten van de voeg aandrukken om een goede 
hechting te garanderen. 
Gebruik maskeertape als scherpe exacte voeglijnen of bijzonder 
nauwkeurige lijnen zijn vereist. Verwijder de tape vooraleer de voegkit 
een huid begint te vormen. Gebruik een compatibel gladmiddel (zoals 
Sika® gladmiddel N) om de oppervlakken van de voeg glad te maken. 
Gebruik geen producten die oplosmiddelen bevatten! 
 
Reiniging van het gereedschap 
Reinig al het gereedschap en applicatiemateriaal onmiddellijk na 
gebruik met Sika® Remover 208 / Sika® TopClean-T. Uitgehard 
materiaal kan enkel mechanisch worden verwijderd. 
 
Opmerkingen bij verwerking/Beperkingen 
SikaHyflex® 250 Facade kan worden overschilderd met de meeste 
conventionele verfsystemen. De verf moet worden getest op 
compatibiliteit door voorafgaande proeven uit te voeren en de beste 
resultaten worden verkregen als de afdichting eerst volledig heeft 
kunnen uitharden. Denk eraan dat niet-flexibele verf de 
elasticiteit van de voegkit niet zal kunnen volgen en dat de 
verflaag zal gaan scheuren. 
Geen oplosmiddelhoudende verven gebruiken die de kit kunnen 
aantasten. 
Verkleuringen kunnen ontstaan door blootstelling aan chemicaliën, 
hoge temperaturen, UV-stralen (in het bijzonder bij de kleur wit). Een 
dergelijke verkleuring doet echter geen afbreuk aan de technische 
prestatie of de duurzaamheid van het product. 
Neem voor gebruik op natuursteen contact op met onze technische 
dienst. 
Gebruik SikaHyflex® 250 Facade niet op bitumineuze ondergronden, 
natuurrubber, EPDM of bij bouwmaterialen waarbij oliën, weekmakers 
of oplosmiddelen kunnen vrijkomen die de voegkit kunnen aantasten. 
Gebruik SikaHyflex®-250 Facade niet in zwembaden. SikaHyflex® 250 
Facade is niet geschikt voor het afdichten van voegen die onder druk 
van water staan of voor onderwatersituaties. 
 
Waardenbasis 
Alle kenmerken die in dit gegevensblad worden gespecificeerd, 
zijn gebaseerd op laboratoriumtests. De werkelijke metingen 
kunnen variëren als gevolg van omstandigheden die buiten onze 
macht liggen. 
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen aangeboden en 
correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden 
waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee 
dit gebeurt. Daarom mag deze informatie niet de plaats innemen van 
testen die de klant zelf uitvoert om zich ervan te verzekeren dat de 
producten van Dow Corning veilig, effectief en naar tevredenheid gebruikt 
kunnen worden voor de beoogde doeleinden. De suggesties m.b.t. het 
gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om 
inbreuk te maken op welk patent dan ook. De enige garantie die Castelein 
Sealants biedt is dat dit product voldoet aan onze verkoopvoorwaarden 
die gelden op het moment van de verzending. 
Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt 
zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het 
product dat niet voldoet aan de garantie. 
Stand van de technische specificaties van de leverancier: 01-2014. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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