
SikaScreed® HardTop-60
SNELLE RENOVATIE VAN INDUSTRIE- & 
PARKINGVLOEREN

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden van

toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat

gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.

RENOVATIE IN HET WEEKEND

Dag één:

- Hechtbrug SikaScreed®-20 EBB
- Cementegalisatie (8-80 mm)

 SikaScreed® HardTop-60
- Primer Sikafloor®-161

Dag twee:

-  Topcoating Sikafloor®-264* 
* Andere vloersystemen mogelijk

Vochtigheidsmetingen zijn niet nodig
heel eenvoudige uitvoering
Voor meer uitleg, contacteer ons

UNIEK SYSTEEM
Van de voorbereide ondergrond tot  
de nieuwe toplaag in 2 dagen.
De kortst mogelijke onderbrekingstijd en snel  
herbruikbare industriële vloeroppervlakken!

Dag 1: 8u00 Dag 1: 10u00. Dag 1: 13u00

Dag 1: 14u00 Dag 2: 8u00

NIEUW 
verpompbaar uit bigbag



SikaScreed®HardTop-60

SIKA BELGIUM NV
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium

Contact
Tel.:  +32 (0)9 381 65 00
Fax.: +32 (0)9 381 65 10
www.sika.be

VERBRUIK 
• ong. 20,5 kg / m2 per 1 cm laagdikte 

Toepassingsgebied Voordelen

Renovatie van industrievloeren binnen Krimparm, flexibele laagdikte,
snel uithardend, kristallijne waterhechting

Renovatie van de ene op de andere 
dag, in één keer, met uitvlakkende 
cementlagen met een dikte tussen 8 
en 80 mm

Bruikbaar voor zwaar verkeer na 24 uur, heel 
snel, heel sterk, dezelfde dag overcoatbaar 
met Sikafloor® systemen

Werkterreinen met dringende dead-
lines, zwaar belaste zones, weekend-
renovatie in bedrijfsgebouwen

Uitstekende afwerkingseigenschappen, sys-
teemuniformiteit van hechtbrug tot toplaag
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HOGE POMPCAPACITEITEN EN 
UITSTEKENDE VERWERKINGSPRESTATIES 

Advies wordt verstrekt en bestellingen worden aanvaard in overeenstemming met onze huidige 
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd de meest recente uitgave van het lokale 
productinformatieblad voor het betrokken product raadplegen, waarvan op aanvraag kopieën zullen 
worden verstrekt.


