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TECHNISCHE FICHE

SikaCeram®-205 Medium
Cementgebonden normaal drogende vloer- en wandtegellijm voor 
keramische tegels van gemiddelde grootte

OMSCHRIJVING
SikaCeram®-205 Medium is een cementgebonden, po-
lymeer gemodificeerde vloer- en wandlijm in poeder-
vorm voor keramische tegels van gemiddelde grootte, 
geschikt voor het lijmen van alle soorten tegels en 
voor het puntsgewijs bevestigen van binnenisolatiepa-
nelen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Verlijmen van de volgende soorten tegels:

Keramisch▪
Aardewerk▪
Porselein▪
Terrazzo▪
Ongeglazuurd▪

Tegels voor de volgende toepassingen:
Verwarmde vloeren (watersystemen)▪
Keukens▪
Overlagen van bestaande geluiddempende kerami-
sche tegels binnenshuis

▪

Residentiële omgevingen▪
Terrassen▪
Vochtige ruimtes▪
Het puntsgewijs verlijmen van isolatiepanelen van 
polystyreen, polyurethaanschuim, steen- of glaswol

▪

Gebruik binnen en buiten▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Laagdikte: 1-10 mm▪
Normale instelling▪
Geen afglijding▪
Hoge grijpkracht en weerstand tegen inzakken▪
Langere open tijd▪
Vorstbestendig▪
Geschikt voor alle soorten keramische tegels▪
Typische verlijmingsondergronden: Cementgebon-
den dekvloer, beton, pleisterwerk, keramische te-
gels, vinyl tegels/platen, linoleum, calciumsulfaat 
dekvloer, gipsvezelplaten

▪

Het puntsgewijs bevestigen van binnenisolatieplaten 
van polystyreen, polyurethaanschuim en glas-/steen-
wol

▪

GOEDKEURINGEN / NORMEN
CE-markering en Prestatieverklaring 
volgens EN 12004 - Lijmen voor keramische tegels - 
C2 TE

▪

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis Op basis van polymeer gemodificeerd Portland-cement, met geselecteerde 
aggregaten, waterhoudende 
toeslagstoffen en andere speciale additieven.

Verpakking Zak van 25 kg

Uiterlijk / Kleur Grijs poeder

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum 
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Opslagcondities Het product moet worden bewaard in de originele, ongeopende en onbe-
schadigde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen 
+5 °C en +35 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.

Maximale korrelgrootte Dmax: 0,5 mm

Productverklaring EN 12004: C2TE

TECHNISCHE INFORMATIE

Hechtsterkte bij trek Initiële hechting ≥ 1,0 N/mm2

Na onderdompeling in wa-
ter

≥ 1,0 N/mm2

Na veroudering door 
warmte

≥ 1,0 N/mm2

Na vries/dooicycli ≥ 1,0 N/mm2

(EN 1348)

Slipweerstand ≤ 0,5 mm (EN 1308)

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw Voor de volgende ondergronden moet een primer gebruikt worden:
Ondergrond Primer
Absorberende ondergrond (cement-
gebonden dekvloer, cementgebon-
den plaaster, beton)

Sikafloor®-01 Primer (1:3)
Sikafloor®-03 Primer

Niet en weinig absorberende onder-
grond (bestaande tegels, linoleum, 
bestaande vinyltegelvloeren)

Sikafloor®-02 Primer

Calciumsulfaatondergrond (gips, 
gipsvezelplaten, calciumsulfaat dek-
vloer)

Sikafloor®-01 Primer (1:1)
Sikafloor®-03 Primer

(1:3 of 1:1) geeft de verdunning van de primer met water aan. Primer : 
Water

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding 7,5 l water per zak van 25 kg
(30 % ± 1 %)

Verse morteldichtheid ~1,6 kg/l

Verbruik Het verbruik is afhankelijk van het oppervlakte profiel en ruwheid van de 
ondergrond, alsook van de grootte van de tegels, de voegen ertussen en 
de plaatsingstechniek (eenvoudige plaatsing of dubbele verlijming)
Als richtlijn voor een enkele lijmlaag:
Grootte van de tegels Getande plakspaan 

grootte
Verbruik

Klein 6 mm ~2,5 kg/m2

Gemiddeld 8 mm ~3 kg/m2

Groot 10 mm ~4 kg/m2

Laagdikte 10 mm max.

Omgevingstemperatuur +5 °C min. / +35 °C max.

Ondergrondtemperatuur +5 °C min. / +35 °C max.

Rijpingstijd ~3 minuten

Verwerkingstijd ~6 uur

Open tijd ≥ 0,5 N/mm2 na 30 min. (EN 1346)

TECHNISCHE FICHE
SikaCeram®-205 Medium
Augustus 2021, Versie 02.02
021710102000000084

2 / 4



Correctietijd ~50 minuten

Nabehandeling Beschermen tegen slechte weersomstandigheden, zoals extreem hoge of 
vriestemperaturen, regen, directe blootstelling aan de zon, gedurende ten 
minste 12-24 uur na aanbrengen.

Verwerkt product klaar voor gebruik Gebruik Wachttijd
Belopen vloer voor opvoegen – licht 
voet verkeer:

~24–36 uur

Opvoegen van muren: ~4–6 uur
Volledige ingebruikname: ~14 dagen

Getest in laboratorium omstandigheden: 23°C ± 2°C – R.V. 50% ±5%. Hoge-
re temperaturen gaan de droogtijden verkorten, koudere temperaturen 
gaan deze verlengen.

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische 
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

BEPERKINGEN
Ondergronden in gipspleister en anhydriet onder-
gronden moeten een maximum vochtgehalte heb-
ben van 0,5 %. (CM)

▪

Eerst een proefvlak aanleggen vooraleer natuur-
steentegels te gebruiken.

▪

Niet aanbrengen in direct zonlicht en/of sterke wind 
/ tocht.

▪

Niet aanbrengen op metalen oppervlakken en hout.▪
Niet aanbrengen op oude keramische tegels buiten.▪
Niets toevoegen aan het product dat niet in deze 
technische fiche wordt opgegeven.

▪

Niet gebruiken voor toepassingen die niet uitdrukke-
lijk in deze technische fiche zijn beschreven.

▪

Indien een waterdichtingslaag onder de tegels ver-
eist is, zijn producten op cement- en acrylbasis ge-
schikt voor gebruik onder SikaCeram®-205 Medium.

▪

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering, 
opslag en afvoer van chemische producten, dient de 
gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad 
te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, 
toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gege-
vens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGRONDKWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond kan een van de volgende materialen 
zijn: 
Cementgebonden dekvloer, beton, pleister, kerami-
sche tegels, vinyltegels/platen, linoleum, calciumsul-
faat dekvloer, gipsvezelplaten.

Cementgebonden ondergronden moeten voldoende 
uitgehard en gedroogd zijn (2-6 weken).

▪

Alle ondergronden moeten structureel gezond zijn, ▪

het gewicht van de nieuwe betegeling kunnen dra-
gen en een stevige en stevig bevestigde ondergrond 
bieden.
De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van 
losse of brokkelige deeltjes, verontreinigingen zoals 
stof, vuil, olie, boenwas, vet, cementmelk en uit-
bloeiingen.

▪

Gebruik geschikte mechanische voorbereidingstech-
nieken om van de ondergrond alle sporen te verwij-
deren van materialen die de hechting van het pro-
duct op de ondergrond kunnen verminderen.

▪

Gladde oppervlakken moeten licht opgeruwd wor-
den om de hechting te verbeteren.

▪

Ter bevestiging van een goede voorbereiding van het 
oppervlak en een goede hechting moet een 
klein proefvlak worden uitgevoerd voordat het pro-
duct volledig wordt aangebracht.

▪

Eventuele kleine oppervlaktedefecten en variaties in 
niveau, profiel, of rond blootliggende aggregaten 
voorvullen en egaliseren met een extra laag SikaCe-
ram®-205 Medium tot een maximum dikte van 5 
mm, aangebracht ten minste 24 uur voor het volledig 
aanbrengen van de lijm.

▪

Gebruik voor grotere en dikkere oppervlakken voor 
het opnieuw profileren en egaliseren van de onder-
grond geschikte mortels uit het Sika MonoTop® of 
Sikafloor® Level assortiment.

▪

Zoek naar scheuren in de ondergrond en dicht deze 
af met Sikadur® epoxyharsen.

▪

Bij het leggen van tegels op niet-absorberende of be-
perkt absorberende ondergronden, zoals bestaande 
keramische tegels, geverfde oppervlakken enz. con-
troleren of deze oppervlakken gezond en stevig zijn 
en goed zijn verlijmd. Gebruik geschikte ontvettings- 
/ ontkalkingsproducten om de ondergrond grondig 
en volledig te reinigen.

▪

Voor toepassingen in warme klimaten / omgevingen, 
of op absorberende ondergronden de ondergrond 
grondig vochtig maken onmiddellijk voor het aan-
brengen van het product. Voorkom dat er water op 
de ondergrond blijft staan. Het oppervlak mag niet 
vochtig aanvoelen.

▪

Voor het betegelen van continu vochtige of natte 
ruimtes moet een geschikt Sika® afdichtingsproduct 
/-systeem op de ondergrond worden aangebracht 
voordat deze betegeld wordt.

▪
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MENGEN

Belangrijk: vermijd overmatig mengen om luchtinslui-
tingen te voorkomen
Vereiste: gebruik een elektrische mixer met enkele 
spiraalvormige peddel  bij lage snelheid (<500 tpm) 
voor het mengen.

Giet de aanbevolen hoeveelheid schoon koud water 
in een zuivere mengkuip.

▪

Voeg geleidelijk SikaCeram®-205 Medium poeder toe 
aan het water terwijl u mengt.

▪

Meng grondig tot een gelijkmatig gekleurd, glad 
mengsel is verkregen.

▪

Meng niet gedurende 2-3 minuten om het gemengde 
product te laten "rusten".

▪

Meng opnieuw gedurende ~30 seconden. 
 

▪

VERWERKING

Belangrijk: Breng voldoende lijm aan om ervoor te zor-
gen dat de achterkant van de tegels voldoende wordt 
"bevochtigd"
Belangrijk: De hoeveelheid product moet voldoende 
zijn om de achterkant van de tegels volledig te bestrij-
ken.
Belangrijk: Het tegelwerk moet worden uitgevoerd op 
pas aangebrachte lijm. Oefen voldoende druk uit om 
een 100% volledig en gelijkmatig contact met de lijm 
te verzekeren om een optimale hechting te verkrijgen.
Belangrijk: Indien zich een huid vormt op het lijmop-
pervlak, verwijder dan onmiddellijk de lijmlaag met 
een spaan, gooi het materiaal weg en breng een nieu-
we laag $v( name) lijm aan.
Opmerking: SikaCeram®-205 Medium kan worden ge-
bruikt voor het leggen van tegels binnenshuis tot 
21.000 cm2 (45 × 45 cm), en tot 900 cm2 (30 × 30 cm) 
buitenshuis.
Opmerking: Om tegels te verlijmen groter of gelijk aan 
900 cm² (bijv. 30 x 30 cm.) is dubbele verlijming altijd 
aangeraden.

Breng voldoende lijm aan op de voorbereide bevesti-
gingsoppervlakken met de juiste spaan / kam of ap-
plicator tot de vereiste beddikte.

1. 

Pas de tegels aan indien nodig.2. 
Verwijder overtollige lijm van het tegeloppervlak en 
tussen de tegelvoegen voordat de lijm is opge-
droogd.

3. 

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschap en materieel met water on-
middellijk na gebruik. 
Uitgehard materiaal kan enkel mechanisch worden 
verwijderd.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot 
land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische 
fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmo-
gelijkheden.

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 omstandighe-
den 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 aanbevelin-
gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De ge-
bruiker van het product moet de verenigbaarheid van 
het product testen voor de beoogde toepassing en 
doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigen-
schappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou 
in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden ge-
bracht, in de veronderstelling van een uitvoering die 
niet conform is met onze inlichtingen. De eigendoms-
rechten van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige 
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen 
altijd de meest recente uitgave van de lokale techni-
sche fiche te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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