
SIKA AT WORK
TEGELVLOEREN IN LIDL, VIRTON

 TILING: SikaCeram®-250 StarFix, SikaCeram® CleanGrout, Sikasil® C   



TEGELVLOEREN LIDL, VIRTON  

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT  
Voor de nieuwe vestiging van een supermarkt van de bekende Lidl-
keten te Virton in de provincie Luxemburg werd een volledig betegelde 
binnenoppervlakte van 1.600 m² voorzien, die zowel de  magazijnen als  
de winkelruimte omvat. 
 
PROJECTVOORWAARDEN
Deze grote, drukbezochte supermarkten genereren niet alleen veel 
voetgangersverkeer van klanten en werknemers, daarnaast worden er ook 
constant zware ladingen aangevoerd met  behulp van palletwagens en 
heftrucks. Daarom werd er voor tegels met een dikte van 15 mm gekozen 
die zeer resistent zijn, in tegenstelling tot de gebruikelijke dikte van  
10 mm. Een goede bestendigheid tegen verbrijzeling en een vervormbare 
tegellijm waren eveneens aspecten die erg belangrijk zijn. 
 

SIKA OPLOSSING
Voor de tegelvloer van dit project werd gekozen voor de vervormbare 
tegellijm SikaCeram®-250 StarFix, C2TE S1 geclassificeerd. De ideale 
tegellijm voor dikke keramische tegels. Deze tegellijm werd op een 
ondervloer van cement en Rijnzand gebruikt. De tegels werden gevoegd 
met de SikaCeram® CleanGrout voegmortel, die voldoet aan de CG2WA 
normering. Ten slotte werd Sikasil® C gebruikt voor het afdichten van 
de aansluitvoegen. Deze waterdichte siliconenkit met schimmelwerende 
eigenschappen is de ideale afdichting voor deze supermarkt.
De applicateur, Maccio - Caenen, heeft ervoor gekozen om met het 
volledige SikaCeram® assortiment te werken, zo beschikt hij over één 
enkel totaalsysteem en is hij zeker dat de gebruikte producten voldoen 
aan de technische vereisten en normen.
Bovendien is het bedrijf Maccio Caenen al vele jaren trouw aan Sika-
producten en heeft het dus een ruime ervaring met Sika-oplossingen.  
Zij zijn erg veeleisend wat de kwaliteit van hun werk betreft en daarom  
is Sika er trots op te kunnen deelnemen aan de realisatie van groot-
schalige projecten met kwaliteitspartners.

PARTICIPANTEN PROJECT
Opdrachtgever:                     Lidl Belgium GmbH & Co. KG
Architect:                               AW Architectes
Aannemer:                             Wust (BESIX Group)
Applicateur:                           Carrelage Maccio - Caenen
Leverancier:         Sika Belgium nv

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium

Contact
Tel. +32 (0)9 381 65 00
info@be.sika.com
www.sika.be

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene
leverings- en verkoopsvoorwaarden van toepassing.
Raadpleeg altijd eerst de meest recente technische fiche
voordat u een product gaat gebruiken of verwerken.
Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.
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