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TECHNISCHE FICHE 
Sikagard®-675 W GB ElastoColor 
 

BESCHERMENDE COATING VOOR BOVENGRONDS METSELWERK EN BETON 

 

 
 

PRODUCTBESCHRIJVING Sikagard®-675 W GB ElastoColor is een 1-component, plasto-elastische, 

watergedragen coating op basis van een styreen-acrylaatdispersie, die 

ingezet wordt voor de bescherming en esthetische opwaardering van 

metselwerk- en zichtbetonoppervlakken. 

Sikagard®-675 W GB ElastoColor kan worden toegepast op bestaande 

coatings of rechtstreeks op het ongeschilderde metselwerk of 

betonoppervlak. 

Sikagard®-675 W GB ElastoColor voldoet aan de eisen van EN 1504-2 als 

betonbeschermende coating. 

TOEPASSINGEN 

Sikagard®-675 W GB ElastoColor wordt toegepast voor het beschermen en 

opsmukken van metselwerk- en betonconstructies (normaal en 

lichtgewicht beton). 

 Geschikt voor bescherming tegen indringing (Principe 1, methode 1.3 

van EN 1504-9) 

 Geschikt voor vochtbeheersing (Principe 2, methode 2.3 van EN 1504-

9) 

 Geschikt voor het vergroten van het weerstandsvermogen (Principe 8, 

methode 8.3 van EN 1504-9) 

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN 

 Waterdampdoorlatend 

 Zeer goede weersbestendig en duurzaamheid 

 Zeer goede weerstand tegen verkrijten 

 Eenvoudige verwerking 

 Goede dekkracht (goede opaciteit) 

 Milieuvriendelijk (oplosmiddelvrij) 

 Voorkomt waterindringing 

 Hoge diffusieweerstand tegen CO2 

 Geurarm 
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GOEDKEURINGEN / NORMEN Sikagard®-675 W GB ElastoColor voldoet aan de eisen van EN 1504-2 als 

betonbeschermende coating (principes 1.3/ 2.3/ 8.3 volgens EN 1504-9). 

Dop nummer: 02 03 03 03 001 0 000028 1148 

BS 476 Deel 6: Klasse 1 

BS 476 Deel 7: Klasse 1 

Voldoet aan de eisen voor Klasse ‘O’, oppervlak zoals gedefinieerd in 

paragraaf A13(b) van Goedgekeurd Document B (Volume 1 en 2) (editie 

2006) ‘Fire Safety’ van de Building Regulations 2000. 

PRODUCTINFORMATIE  

CHEMISCHE BASIS Styreen-acrylaatdispersie 

VERPAKKING Metalen emmers van 15 l 

UITERLIJK / KLEUR Thixotrope vloeistof in nagenoeg elke kleurschakering 

HOUDBAARHEID 12 maanden na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en 

onbeschadigde verpakking, koel en droog opgeslagen. 

OPSLAGCONDITIES Koel en droog opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht en vorst.  

DENSITEIT ~1,42 kg/l (bij 20°C)  

TECHNISCHE GEGEVENS  

VASTE STOFGEHALTE ~48% (volumedelen) / ~64% (gewichtsdelen) 

LAAGDIKTE Minimum vereiste droge laagdikte om volledige 

duurzaamheidseigenschappen te verkrijgen (CO2-diffusie, hechtsterkte na 

thermische cycli, etc.) = 160 micron  

KOOLSTOFDIOXIDEDIFFUSIE 

WEERSTANDSCOËFFICIËNT (µCO2) 

Droge laagdikte d = 160 µm 

Equivalente luchtlaagdikte SD, CO2 = 235 m 

CO2 diffusie weerstandscoëfficiënt µCO2 = 1,47 x 106 

Vereist voor bescherming SD, CO2  ≥ 50 m 
 

WATERDAMPDOORLAATBAARHEID 

(H2O) 

Droge laagdikte d = 270 µm 

Equivalente luchtlaagdikte SD, H2O = 0,59 m 

Waterdampdoorlaatbaarheid 35,6 g/m2/dag 

Vereist voor doorlaatbaarheid SD, H2O  ≤ 5 m 
 

CAPILLAIRE ABSORPTIE ω = 0,07 kg/(m2 .h0,5) (EN 1062-3) 

HECHTSTERKTE (PULL-OFF) 2,7 N/mm2 (EN 1542) 

KUNSTMATIGE VEROUDERING Voldoet na 2000 uur (EN 1062-11) 

TOEPASSINGSDETAILS  

SYSTEEMSTRUCTUUR Systeem Product Aantal arbeidsgangen 

Primer Sika Bonding Primer 1 

Toplaag* Sikagard®-675 W GB ElastoColor 2 

Opmerking*: 

Bij overcoaten van intensief gele of rode kleuren en/of bij donkere 

ondergronden kunnen meer dan twee lagen noodzakelijk zijn. 

VERBRUIK Product Per laag 

Sika® Bonding Primer ~ 0,10 - 0,15 kg/m2 

Sikagard®-675 W GB ElastoColor ~ 0,20 - 0,25 l/m2 
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ONDERGRONDVOORBEREIDING Metselwerk: 

Enkel aanbrengen op propere, droge en draagkrachtige ondergronden 

met voldoende cohesie. Geen niet-vorstbestendig metselwerk 

behandelen. 

Losse voegen in metselwerk verwijderen en opnieuw opvoegen. Het 

voegwerk moet minstens 28 dagen oud zijn vooraleer te overcoaten.  

Kalkuitslag of loszittende deeltjes mechanisch verwijderen. 

Verzeker u ervan dat de aanwezige te overschilderen verflagen nog goed 

hechten vooraleer het Sikagard®-675 W GB ElastoColor systeem aan te 

brengen. Indien dit niet het geval is, eerst verwijderen. Bij twijfel in 

verband met de compatibiliteit van het Sikagard®-675 W GB ElastoColor 

systeem met de aanwezige verflagen, eerst een hechttest uitvoeren. 

Ongeschilderd beton: 

De ondergrond dient droog en gezond te zijn en vrij van losse en zwakke 

delen. Geschikte voorbereidingsmethoden zijn stoomreinigen, hogedruk 

waterstralen of door middel van straaltechnieken. 

Vers beton moet minimaal 28 dagen oud zijn. 

Indien vereist dient een egalisatiecoating toegepast te worden (Sika 

MonoTop®-723 N, enz.). Bij cementgebonden producten minimum 4 

dagen wachten alvorens te coaten (met uitzondering van Sikagard®-720 

EpoCem® waarover de coating na 24 uur aangebracht kan worden). 

Geschilderd beton: 

Naast de compatibiliteit van beide coating moet ook de hechtsterkte  van 

de bestaande coatings op de ondergrond getest worden. De gemiddelde 

hechtsterkte moet hoger zijn dan 0,8 N/mm² zonder enige waarde lager 

dan 0,5 N/mm². Raadpleeg de relevante werkbeschrijving voor meer 

informatie. 

Sika voegkitten hierna opgesomd: 

SikaHyflex®-250 Facade, Sikaflex®-1A PLUS, Sikaflex®-11 FC+, Sikaflex® AT 

Connection), na volledige doorharding (3 mm/24u bij +23°C en 50% RV) 

reinigen met Sika® Aktivator-205. Na een tiental minuten een gesloten laag 

Sika® Primer-215 aanbrengen gevolgd door een laag Sika® Bonding Primer. 

Respecteer de individuele droogtijden van de primers. 

Het Sikagard®-675 W GB Elastocolor systeem niet aanbrengen op 

SikaHyflex®-402 Connection.  

Niet-Sika voegkitten; eerst compatibiliteitstest uitvoeren. 

ONDERGRONDTEMPERATUUR Tussen +8°C en +30°C 

OMGEVINGSTEMPERATUUR Tussen +8°C en +30°C 

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID ≤ 75% 

DAUWPUNT De temperatuur moet minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt. 

VOCHTGEHALTE ONDERGROND Max. 18% (houtvocht equivalent) 

TOEPASSINGS-
INSTRUCTIES 

 

MENGEN Het product wordt gebruiksklaar geleverd en mag niet verdund worden. 

Het materiaal voor toepassing grondig roeren met elektrische menger en 

spiraalmixer. 
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TOEPASSINGSMETHODE / 

GEREEDSCHAP 

Sikagard®-675 W GB ElastoColor kan worden aangebracht met een kwast, 

verfrol of airless spuitapparatuur.  

Bij aanbrengen met kwast: altijd een zachte, brede nylon- of bristle kwast 

gebruiken. Geen veegborstel gebruiken. 

Bij aanbrengen met verfrol: een verfrol met 2 à 2,5 cm dikke synthetische 

haren gebruiken.  

Voor airless spuitapplicatie (uitsluitend op effen gesloten ondergronden): 

Druk: ~ 150 bar  

Spuittip opening: ~ 0,43 - 0,58 mm. 

REINIGING GEREEDSCHAP Reinig alle gereedschap en materieel onmiddellijk na gebruik met water. 

Uitgehard materiaal kan enkel met celluloseverdunners, xyleen of tolueen 

worden verwijderd. 

WACHTTIJD TOT OVERLAGEN 

 

Wachttijden tussen coatinglagen bij +20°C (ondergrondtemperatuur): 

Vorige laag Wachttijd Volgende coatinglaag 

Sika® Bonding Primer Min. 2,5 à 3,5 uur Sikagard®-675 W GB ElastoColor 

Sikagard®-675 W GB ElastoColor Min. 1 uur Sikagard®-675 W GB ElastoColor 

Opmerking: een opfrislaag Sikagard®-675 W GB ElastoColor kan zonder 
primer worden toegepast mits de bestaande  Sikagard®-675 W GB 
ElastoColor laag grondig werd gereinigd. 

OPMERKINGEN BIJ VERWERKING / 

BEPERKINGEN 

Niet toepassen bij: 

 Verwachte regen 
 Relatieve luchtvochtigheid > 75% 
 Temperatuur < +8°C en/of lager dan dauwpunt 
 Beton jonger dan 28 dagen 

Het systeem is bestand tegen agressieve atmosferische invloeden. 

Donkere kleuren (in het bijzonder zwart, donkerrood en blauw, enz.) 
kunnen sneller verkleuren dan lichtere kleuren. Een opfrislaag kan in dat 
geval sneller nodig zijn dan gebruikelijk. 

Zorg ervoor dat de voorgaande laag overal volledig droog is voor u de 
volgende laag aanbrengt. Haarscheurtjes kunnen ontstaan bij overlagen 
van niet volledig droge oppervlakken of bij de toepassing van overmatig 
dikke lagen. 

De glansgraad van het toegepaste product wordt beïnvloed door de 
vochtigheid, de temperatuur en het absorptievermogen van de 
ondergrond. 

Een foutieve inschatting en behandeling van scheuren kan leiden tot een 
vermindering van de levensduur en scheurvorming in de coating. 

Beschermen tegen regen gedurende minstens 3 uur bij +20°C. 

EU-VERORDENING 2004/42 

VOS - RICHTLIJN VERFPRODUCTEN 

Volgens de EU-Richtlijn 2004/42 is het maximum toegestane VOS-gehalte 
(Productcategorie IIA / c type wb) 40 g/l (grenswaarde 2010) voor het 
gebruiksklare product. 

WAARDENBASIS Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd 
op laboratoria testen. 

Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden 
buiten onze controle. 

LOKALE BEPERKINGEN Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de 
prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg 
het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en 
toepassingsmogelijkheden. 
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VEILIGHEIDS- EN 

GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en 
verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente 
veiligheids-informatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en 
andere veiligheidsgegevens bevat. 

HERINNERING Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

WETTELIJKE INFORMATIE De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen 
van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met 
betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of 
uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker 
van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde 
toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. 
Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, 
in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden 
aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de 
meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het 
betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE OVER Sikagard®-675 W GB ElastoColor: 

 

 

     

 

SIKA BELGIUM NV 

Refurbishment 

Venecoweg 37 

9810 Nazareth 

België 

www.sika.be 

 

            

Tel.:  +32 (0)9 381 65 00 

Fax:  +32 (0)9 381 65 10 

E-mail: info@be.sika.com 
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