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TECHNISCHE FICHE

SikaProof® A+ 08
FPO MEMBRAAN VOOR VOORAF AANGEBRACHTE, VOLLEDIG AAN HET BETON HECHTENDE 
WATERDICHTING VAN ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES

OMSCHRIJVING
SikaProof® A+ 08 is een op polyolefin (FPO) gebaseerd 
membraan voor waterdichting van ondergrondse ge-
wapende betonconstructies. Het wordt los gelegd op 
de voorbereide ondergrond of in de bekisting aange-
bracht vóór het plaatsen van de wapening en het stor-
ten van het beton.
Een speciale hybride kleeflaag op het membraan gaat 
een permanente verbinding aan met het verse beton.
Overlappingen worden afgedicht door gebruik te ma-
ken van koud aangebrachte tapes. De totale dikte is 
1,35 mm met een membraan dikte van 0,80 mm.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SikaProof® A+ 08 is alleen geschikt voor gebruik door 
ervaren professionals.
Vochtwerend, waterdichtend en betonbeschermend 
voor kelders en andere ondergrondse betonnenstruc-
turen, zodat geen grondwater binnendringt.
Geschikt voor gebruik op :

Grondplaten van gewapend beton▪
Muren van gewapend beton met enkelvoudige en 
dubbelzijdige bekisting

▪

Voor uitbreidings- en reconstructiewerken▪
Constructies in prefab beton▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Vooraf aangebracht: vóór het plaatsen van de wape-
ning en het storten van het beton

▪

Tweevoudige aanhechting: mechanische en chemi-
sche aanhechting met het verse beton

▪

Hoge flexibiliteit en scheuroverbruggende eigen-
schappen

▪

Geen zijdelingse watermigratie tussen de betonnen 
structuur en het membraansysteem

▪

Hoge waterdichtheid; getest volgens verschillende 
normen

▪

Volledig en permanent verbonden met de structuur 
in gewapend beton

▪

Bestendig tegen agressieve stoffen in het grondwa-
ter en de bodem

▪

Gemakkelijk te plaatsen met volledig klevende over-
lappingen

▪

Tijdelijk weer- en UV-bestendig voor tijdens de 
bouwwerken

▪

Kan gecombineerd worden met andere goedgekeur-
de Sika® waterdichtings- en voegafdichtingssyste-
men

▪

GOEDKEURINGEN / NORMEN
CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 
13967 - Flexibele banen voor waterafdichtingen - 
Vochtwering en kelderbekleding

▪

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis Membraanlaag Flexibele polyolefine (FPO)
Hybride laag Met cement gemodificeerd poly-

meer

Verpakking Product Rol breedte  Rol lengte 
SikaProof® A+ 08 1,00 m or 2,00 m 25 m

Uiterlijk / Kleur Lichtgeel membraan met een lichtgrijze hechtlaag
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Houdbaarheid 18 maanden na productiedatum 

Opslagcondities Het product moet bewaard worden in de originele, verzegelde en onbe-
schadigde verpakking in droge omstandigheden bij een temperatuur tus-
sen de +5 °C en de +30 °C. Stockeren in een horizontale positie. Geen pa-
letten met rollen op elkaar stapelen, of onder paletten met ander materi-
aal plaatsen gedurende transport of stockage. Altijd de verpakking raad-
plegen.

Effectieve dikte Totale Dikte 1,35 mm (-5/+10 %)
Membraan Dikte 0,80 mm (-5/+10 %)

(EN 1849-2)

Massa per oppervlakte eenheid 1,20 kg/m2 (-5/+10 %) (EN 1849-2)

TECHNISCHE INFORMATIE

Impactweerstand ≥ 300 mm (EN 12691)

Treksterkte Machinerichting ≥ 500 N/50 mm
Dwarsrichting ≥ 500 N/50 mm

(EN 12311-2 Metho-
de A)

E-modulus bij trek ≤ 35 N/mm2 (-/+10 %) (EN ISO 527-3)

Rek Machinerichting ≥ 1000 %
Dwarsrichting ≥ 1000 %

(EN 12311-2 Metho-
de A)

Afpelweerstand ≥ 1,60 N/mm
(op beton na 28 d)

(EN 1372)

Afschuifweerstand voeg ≥ 100 N/50 mm (EN 12317-2)

Reactie bij brand Classe E (EN 13501-1)

Versnelde veroudering in alkalisch mili-
eu - treksterkte

Geslaagd (28 d/+23 °C) (EN 1847)

Geslaagd (Methode B, 24 h/60 kPa) (EN 1928)

Waterdichtheid Geslaagd (Methode B, 24 h/60 kPa) (EN 1928)

Weerstand tegen laterale watermigra-
tie

Geslaagd, tot 7 bar (ASTM D5385 Gemodificeerd)

Duurzame waterdichtheid bij veroude-
ring

Geslaagd (12 weeks) (EN 1847)

Geslaagd (Methode B, 24 h/60 kPa) (EN 1928)

Duurzame waterdichtheid bij chemsi-
che belasting

Geslaagd  (28 d/+23 °C) (EN 1847)

Geslaagd (Methode B, 24 h) (EN 1928)

Temperatuurbestendigheid -10 °C min. / +35 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw Deze systeemcomponenten moeten gebruikt worden :
SikaProof® A+ 08 membraan▪
SikaProof® Tape A+ zelfklevende tape voor interne voegafdichting▪
SikaProof® Sandwich Tape voor interne voegafdichting▪

Alternatieve producten:
SikaProof® Tape-150 A zelfklevende tape voor interne voegafdichting▪

Aanvullende producten :
Accessoires en aanvullende producten zijn beschikbaar voor detailafwer-
king en verbindingsoplossingen

▪
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VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur +5 °C min. / +45 °C max

Ondergrondtemperatuur +5 °C min. / +60 °C max

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.

AANVULLENDE DOCUMENTEN
Sika® Werkbeschrijving: SikaProof® A+ ▪
Sika® Toepassingsinstructies: SikaProof® A+ ▪

BEPERKINGEN
De installatie van dit membraan mag enkel uitgevoerd 
worden door door Sika® opgeleide, goedgekeurde 
aannemers, of aannemers die competent zijn en erva-
ring hebben met dit soort werken.

Lees zeker ook de Sika® Werkbeschrijving van het Si-
kaProof® A+ Systeem voor meer gedetailleerde infor-
matie.

▪

Plaats geen SikaProof® A+ 08 membraan bij continue 
of aanhoudende regen, sneeuwval of zandstorm.

▪

De ondergrond moet proper en zonder waterplassen 
zijn.

▪

Als SikaProof® A+ 08 moet geplaatst worden in natte 
omstandigheden of bij temperaturen onder de +5 °C 
zijn uitzonderingen mogelijk, onder speciale omstan-
digheden en mits geschikte voorzorgen. Contacteer 
de Technische Dienst van Sika® Belgium nv voor na-
dere informatie.

▪

Andere Sika® Joint Sealing Solutions (zeker SikaS-
well®) moeten gebruikt worden voor verbindingen, 
rond doorvoeren en voor constructievoegen en uit-
zettingsvoegen.

▪

Het beton moet gestort worden binnen de 90 dagen 
na het aanbrengen van het membraansysteem. Bij 
gebruik van de SikaProof® Tape-150 A moet het be-
ton gestort worden binnen de 30 dagen.

▪

Er is een adequate betonkwaliteit (vakkundige men-
geling en vakmanschap) vereist om een optimale 
aanhechting te bekomen van het membraan systeem 
op het beton.

▪

Het SikaProof® A+ 08 membraan is niet permanent 
weer- en UV-bestendig. Daarom mag het membraan 
niet geplaatst worden op structuren waar het per-
manent blootstaat aan UV licht en weersomstandig-
heden.

▪

Na het verwijderen van de bekisting moet het mem-
braansysteem (membraanzijde) zo snel mogelijk be-
schermd worden met geschikte beschermende pla-
ten/membranen, en dit zeker vóór het aanvullen van 
de grond of binnen de 90 dagen na de plaatsing.

▪

Voor de selectie van het meest geschikte type mem-
braan voor een bepaald project, moet de sectie "Pro-
ject Design" van de Sika® Werkbeschrijving "SikaP-
roof®A+Systeem" of de Technische Dienst van Sika® 
Belgium nv geraadpleegd worden.

▪

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen 
die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder 
normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een 
veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze 
verordening is niet nodig om het product op de markt 
te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een 
veilig gebruik volg dan de instructies in deze techni-
sche fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat 
dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) 
zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening 
of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het 
Europees Agentschap voor chemische stoffen in con-
centraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES
APPARATUUR

Rolmeter▪
Markeerstift▪
Cutter▪
Schaar▪
Rol om tapes aan te drukken▪
Propere, pluisvrije doek▪
Metalen rechte lat voor het snijden▪
Snijplank of -plaat▪

ONDERGRONDKWALITEIT

De ondergrond voor het SikaProof® A+ 08 membraan 
dient voldoende stabiliteit te hebben om bewegingen 
tijdens de werkzaamheden te vermijden. Een effen, 
uniforme en zuivere ondergrond is essentieel om 
schade aan het membraan te vermijden. Grote gaten 
en holtes (>12-15 mm) moeten worden gevuld voor de 
installatie van het SikaProof® A+ 08 membraansys-
teem. De ondergrond mag vochtig of enigszins nat 
zijn, maar plassen moeten worden vermeden. Ge-
schikte ondergronden waarop het SikaProof® A+ 08 
membraansysteem kan bevestigd worden, zijn :

Zuiverheidsbeton▪
Bekisting▪
Stijve thermische isolatie▪
Multiplex platen / vormen▪
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TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Applicatieprocedure
Volg de applicatieprocedure nauwlettend op zoals be-
schreven in werkbeschrijvingen, toepassingshandlei-
dingen en werkinstructies. Deze moet echter altijd 
aangepast worden aan de werkelijke werfomstandig-
heden.
Applicatiemethode -  Algemeen
Na een geschikte en correcte voorbereiding van de on-
dergrond wordt het waterdichtingsmembraan los ge-
plaatst op de horizontale/hellende ondergronden of 
vastgemaakt op verticale oppervlakken. 
Overlappingen en kopse voegen
Alle overlappingen en kopse voegen moeten gekleefd 
en gedicht worden met koud aangebrachte SikaProof® 
Tape A+ of SikaProof® Sandwich Tape. Als alternatief 
kunnen alle overlappingen en kopse voegen verzegeld 
en afgedicht worden met SikaProof® Tape-150 A. 
Applicatiemethode - Detailafwerking
Vorm alle detailafwerkingen en verbindingen met het 
geschikte aanvullende SikaProof® product, zoals in de 
Sika® Werkbeschrijving van SikaProof® A+ omschre-
ven.
Constructie- en uitzettingsvoegen
Om dit soort voegen te dichten, gebruik andere Sika® 
Joint Solutions.
Inspectie en kwaliteitscontrole van de applicatie
Men moet een finale inspectie uitvoeren voor het 
storten van het beton om zeker te zijn dat het mem-
braan correct geplaatst is, eventuele beschadigingen 
hersteld zijn en de hybride aanhechtingslaag zuiver is.
Storten van het beton
Stort het beton rechtstreeks op of tegen het mem-
braan binnen de 90 dagen na het aanbrengen ervan. 
Bij gebruik van de SikaProof® Tape-150 A moet het be-
ton gestort worden binnen de 30 dagen.
Verwijderen van de bekisting
Na het verwijderen van de bekisting moeten alle door-
voeringen zoals ankers of andere membraanbeschadi-
gingen en constructievoegen worden afgedicht met de 
geschikte SikaProof® A+ 08 aanvullende producten of 
bijkomende Sika Waterproofing Systems.
Bescherming tegen aanvulling met grond
Na het verwijderen van de bekisting en vóór het aan-
storten van grond, moet het SikaProof® A+ 08 systeem 
zo snel mogelijk maar ten laatste binnen de 90 dagen 
beschermd worden met een geschikte bescherming.

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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