TECHNISCHE FICHE

Sika® Igolflex®-201
2-COMPONENTEN, DIKLAGIGE, POLYMEER GEMODIFICEERDE, BITUMINEUZE
COATING
OMSCHRIJVING

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Sika® Igolflex®-201 is een flexibele, diklagige, 2-componenten, polymeer gemodificeerde, bitumineuze
coating verrijkt met vezels, gebruikt als afdichting tegen vochtigheid en waterindringing

▪
▪
▪
▪

TOEPASSINGSGEBIEDEN
▪ Waterdichting en vochtwering van ondergrondse betonnen structuren om ze te beschermen tegen doorsijpelen van water, vochtigheid en vochtindringing
▪ Waterdichting onder cementgebaseerde dekvloeren
▪ Lijm voor het verkleven van lichtgewicht thermische
isolatieplaten

Onontvlambaar
Flexibel met scheuroverbruggende capaciteit
Snelle uitharding
Wordt gebruikt als lijm voor thermische isolatieplaten
▪ Kan aangebracht worden op droge en matvochtige
ondergronden
▪ Gemakkelijk aan te brengen door middel van een getande plakspaan
▪ Zakt niet uit op vertikale oppervlakken

GOEDKEURINGEN / NORMEN
CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 15814
- Polymeer gemodificeerde, bitumineuze,
diklagige coatings voor waterdichting van ondergrondse constructies

PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis

Polymeer gemodificeerde en vezelversterkte bitumineuze emulsie en een
reactief hydraulisch bindmiddel.

Verpakking

Gecombineerde bus van 32 kg bevattend:
Component A (vloeistof)
24 kg
Component B (poeder)
8 kg

Kleur

Component A (vloeistof)
Component B (poeder)

Houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedatum

Opslagcondities

Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking worden bewaard in droge omstandigheden bij temperaturen tussen
+5 ° C en +30 ° C. Altijd de verpakking raadplegen.
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zwart
grijs

Dichtheid

component A
component B
Mengsel A+B

~ 1,03 kg/l
~ 1,30 kg/l
~ 1,17 kg/l

TECHNISCHE INFORMATIE
Scheuroverbruggend vermogen

Klasse CB 2

Chemische bestendigheid

Bestand tegen agressieve stoffen in natuurlijk grondwater en bodem. Contacteer de Technische Dienst van Sika voor aanvullende informatie.

Waterdampdoorlaatbaarheid

µ ≥ 38000
sd-Waarde ≥ 117 m

Waterdichtheid

Klasse W2A

Reactie bij brand

Klasse E

Geen schade
(bij breedte ≥ 2 mm en
droge laagdikte ≥ 3 mm)

(EN 15812)

(DIN EN 12086)
(DIN EN 1931)

Geslaagd
(≥ 72 u aan 0,075 N/mm2
voor droge laagdikte met
inlage ≥ 4 mm)

(EN 15820)

(EN 13501-1)

VERWERKINGSINFORMATIE
Mengverhouding

Deel A: deel B = 3: 1 (gewichtsdelen)

Verbruik

Het verbruik hangt af van de ruwheid en zuigkacht van de ondergrond. Onderstaande verbruiken zijn theoretisch en houden geen rekening met bijkomend product nodig wegens de porositeit en ruwheid van het oppervlak, variaties in niveau, noch met verliezen/verspillingen enz.
Afdichten tegen voch- ~ 4,5 tot 5,0 kg/m2
(geeft natte laagdikte
tigheid
4,5 tot 5,0 mm of droge
laagdikte 3,1 tot 3,4
mm)
Waterdichting
~ 6,0 tot 6,5 kg/m2
(geeft natte laagdikte
6,0 tot 6,5 mm of droge
laagdikte 4,4 tot 4,7
mm)
Lijm voor isolatieplaten ~ 2,0 kg/m2

Laagdikte

Afhankelijk van de nationale en lokale normen, minimale aanbeveling:
Afdichting tegen vochtigheid
minimum 3 mm droge laagdikte (1
laag)
Waterdichting
minimum 4 mm droge laagdikte in
twee lagen aan te brengen met inlage van Sika® Igolflex® F-01

Omgevingstemperatuur

minimum +5 °C / maximum +35 °C

Ondergrondtemperatuur

minimum +5 °C / maximum +35 °C

Vochtgehalte ondergrond

Droog, of licht vochtig (mat uitzicht zonder water in poriën)

Verwerkingstijd

~ 1,5 uur (bij +20°C), hangt af van de omgevingsomstandigheden.

Uithardingstijd

Volledig uitgehard: ~ 2 tot 3 dagen.
De tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door de aard van de ondergrond, de filmdikte en veranderende omgevingsomstandigheden, in
het bijzonder temperatuur en relatieve vochtigheid.

Wachttijd / Overlagen

Sika® Igolflex®-201 op Sika® Igolflex®-201: binnen 2 tot 4 uur.
De tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door de aard van de on-

TECHNISCHE FICHE
Sika® Igolflex®-201
Juli 2021, Versie 01.02
020706302000000002

2/4

dergrond, de filmdikte en veranderende omgevingsomstandigheden, in
het bijzonder temperatuur en relatieve vochtigheid.

WAARDENBASIS

101 (Sika® Igolflex®-101: water (1: 2 in gewicht)) aangebracht worden.

Alle technische gegevens vermeld in deze technische
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

MENGEN

BEPERKINGEN
▪ Sika® Igolflex®-201 wordt aanbevolen voor waterdichting tegen doorsijpelend water, niet tegen water
onder druk.
▪ Na het aanbrengen moet het product beschermd
worden tegen regen, vorst en direct zonlicht enz. totdat het is uitgehard.
▪ Niet gebruiken op structurele elementen die permanent worden blootgesteld aan UV-licht en weersomstandigheden.
▪ Niet gebruiken voor contact met drinkwater.
▪ De coating moet zo snel mogelijk na uitharden beschermd worden, en ook vóór de aanaarding tegen
de muur gebeurt.
▪ Niet gebruiken op structurele elementen die worden
blootgesteld aan voertuigen of voetgangers.
▪ Extra voegafdichting met Sika® voegafdichtingsoplossingen wordt aanbevolen voor verbindingen, rond
doorvoeren en uitzettingsvoegen.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID
VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH
Voor informatie en advies over de veilige behandeling,
opslag en verwijdering van chemische producten, gebruikers verwijzen naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) met fysiek, ecologisch, toxicologisch en andere veiligheidsgerelateerd gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGRONDKWALITEIT
De ondergrond moet uniform, droog of licht vochtig
(mat uitzicht) zijn, en vrij van stof, los materiaal, oppervlaktecontaminaties, aanwezige coatings, olie, vet
en andere materialen die de hechting van de coating
zouden kunnen doen verminderen. Oppervlaktedefecten (> 5 mm) zoals gietgalletjs, kleine putjes, grindnesten enz, moeten opgevuld/hersteld worden met geschikte Sika®-reparatie mortels.
ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Oppervlakken moeten worden gereinigd en voorbereid met behulp van geschikte voorbereidingstechnieken zodat een proper en lichtruw oppervlak bekomen
wordt. Beschadigingen moeten hersteld worden met
een geschikte Sika® reparatiemortel.
Op poreuze ondergronden moet eerst een primer,
zijnde Sika® Igasol®-101 of verdunde Sika® Igolflex®-
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Meng eerst de component A (vloeistof) met een elektrisch mengtoestel met een enkele mengkop (300 400 tpm) of ander gelijkaardig materieel. Meng de
vloeistof en alle kleurpigmenten tot een uniforme
kleur / mix is bereikt.
Voeg component B (poeder) toe aan component A en
meng deel A + B continu gedurende minstens 3 minuten, tot een uniform gekleurd mengsel is bekomen. Te
lang en te snel mengen moet worden vermeden om
het insluiten van lucht te minimaliseren. Schraap op
het einde van het mengen langs de zijkanten en onderkant van de mengkuip met de rechte rand van
een truweel of spatel minstens één keer, om ervoor te
zorgen dat alles compleet is gemengd. Meng alleen
volledige verpakkingen. Mengtijd voor A + B = ~3 min.
TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP
Volg strikt de aanbrengingsprocedures zoals gedefinieerd in werkbeschrijvingen, verwerkingshandleidingen
en werkinstructies. Deze moeten echter altijd aangepast worden aan de werkelijke omstandigheden op de
werf.
Controleer vóór het aanbrengen het vochtgehalte van
de ondergrond en de ondergrond- en luchttemperaturen.
Gemengde Sika® Igolflex®-201 op de voorbereide ondergrond aanbrengen en gelijkmatig uitstrijken met
een geschikt truweel in de vereiste dikte in 1 of 2 lagen.
Voor applicatie met geschikte airless spuitapparatuur
neem contact op met onze technische dienst
REINIGING GEREEDSCHAP
Reinig alle gereedschap en materieel met water onmiddellijk na gebruik. Uitgeharde Sika® Igolflex®-201
kan worden verwijderd met Sika® Colma-Reiniger.

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

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 de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

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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