
TECHNISCHE FICHE
SikaCeram®-295 StarS2
ZEER VERVORMBARE, STOFARME TEGELLIJM MET LICHTGEWICHT VULSTOFFEN EN AANPASBA-
RE CONSISTENTIE VOOR RENOVATIE

OMSCHRIJVING
SikaCeram®-295 StarS2 is ontwikkeld voor renovatie
binnen en buiten. Het gaat om een zeer vervormbare,
stofarme tegellijm met een hoog uitstrijkvermogen die
lichtgewicht vulstoffen bevat. Dit product wordt ge-
bruikt om vervormbare mortellijmlagen tot 10 mm dik
aan te brengen, en fungeert als ontkoppelingsproduct.
SikaCeram®-295 StarS2 is geschikt om tegels uit porse-
leingres, aardewerk en natuursteen te plaatsen op ge-
vels, balkons, terrassen, verwarmde vloeren, zwemba-
den, industriële en sterk belaste vloeren, bouwplaten,
en op jonge dekvloeren tot 5 dagen na hun installatie.
Klasse C2 TE S2 overeenkomstig EN 12004 en EN
12002, in dunbedconsistentie.
Klasse C2 E S2 overeenkomstig EN 12004 en EN 12002,
in vloeibedconsistentie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SikaCeram®-295 StarS2 is geschikt om de volgende ty-
pes tegels te verlijmen:

Alle soorten keramische tegels op ondergronden die
onder spanning kunnen komen te staan

▪

Grofkeramische tegels▪
Tegels uit aardewerk▪
Tegels en mozaïek uit dun porseleingres▪
Tegels uit marmer en natuursteen die niet gevoelig is
voor verkleuring

▪

SikaCeram®-295 StarS2 kan worden gebruikt op mu-
ren en vloeren zowel binnen als buiten, zoals:

Zwembaden, industriële en sterk belaste vloeren, ge-
vels

▪

Op verwarmde vloeren (watersysteem en elektrisch
systeem)

▪

Op isolatie- en gipsplaten▪
Overtegeling in binnensituatie van oude tegels die
van een laag Sika® Primer-21 W zijn voorzien

▪

Met de dunbedmethode, op jonge dekvloeren” (niet-
verwarmd) tot 5 dagen na hun installatie, en in
stoombaden

▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Aanpasbare consistentie: van dunbed- tot vloeibed▪
Zeer vervormbaar▪
In hoge mate bestand tegen verticale afglijding▪
Verlengde open tijd▪
Hoge treksterkte▪
Vermindert spanningen, fungeert als ontkoppelings-
laag

▪

Vezelversterkt▪
Lichtgewicht vulstoffen▪

MILIEU-INFORMATIE
VOS-emissie-indeling overeenkomstig Emicode EC1
plus

GOEDKEURINGEN / NORMEN
Verbeterde, zeer vervormbare mortellijm met weer-
stand tegen afglijding en een verlengde open tijd, C2TE
S2 geclassificeerd overeenkomstig EN 12004:2007,
Prestatieverklaring 77274921, beoordeeld door aange-
meld laboratorium 0799, en voorzien van de CE-mar-
kering.
Gebruikslicentie van EMICODE n. 7235/24.02.97
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PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis Portlandcement, geselecteerde aggregaten, waterhoudende additieven,

herdispergeerbaar polymeer, vezels

Verpakking Zak van 25 kg

Uiterlijk / Kleur Grijs poeder

Houdbaarheid 12 maanden vanaf de productiedatum.

Opslagcondities In de onbeschadigde, originele en afgesloten verpakking, in droge en koele
omstandigheden.

Productverklaring C2TE S2 (EN 12004 / EN 12002)

TECHNISCHE INFORMATIE
Hechtsterkte bij trek Dunbed Vloeibed

Initiële hechting ≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²
Onderdompeling
in water

≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²

Veroudering
door warmte

≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²

Vries-dooicycli ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²

(EN 1348)

Dwarse vervorming Dunbed Vloeibed
≥ 5 mm ≥ 5 mm

(EN 12002)

Slipweerstand ≤ 0,5 mm (EN 1308)

Alle gegevens zijn afkomstig uit testrapporten die openbaar worden ge-
maakt door Kiwa TBU GmbH, aangemelde instantie 0799.

SYSTEEMINFORMATIE
Systeemopbouw Voor de volgende ondergronden moet een primer worden gebruikt:

Ondergrond Primer
Absorberende ondergrond (cement-
houdende dekvloer, gips, kalkpleis-
ter of anhydriet dekvloer)

Sika® Primer-11 W
Sikafloor®-01 Primer (1:3)
Sikafloor®-03 Primer

Niet-absorberende of matig absor-
berende ondergrond (oude tegel-
vloeren, PVC, linoleum- en oude vi-
nylvloeren)

Sika® Primer-21 W
Sikafloor®-01 Primer
Sikafloor®-02 Primer

Meer informatie over de toepassing en het verbruik van de primer vindt u
terug in het desbetreffende productinformatieblad.

VERWERKINGSINFORMATIE
Mengverhouding Dunbed ~7,0 liter water per zak van 25 kg

28%± 1 %
Vloeibed ~9,0 liter water per zak van 25 kg

36 % ± 1 %

Verbruik Het verbruik hangt altijd af van het oppervlakteprofiel en de ruwheid van
de ondergrond, en ook van de aanbrengtechniek (enkel uitspreiden op de
ondergrond, of dubbel uitspreiden op de ondergrond en achterzijde van de
tegel (buttering and floating)). Als leidraad:
Tegelgrootte Maat getande spaan Verbruik
Klein 6 mm ~ 1,7 kg/m²
Middelmatig 8 mm ~ 2,2 kg/m²
Groot 10 mm ~ 2,7 kg/m²
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Laagdikte 10 mm max.

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

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

Verwerkingstijd ~60 min bij +20 °C

Open tijd ≥ 0,5 N/mm² na 30 min.

Verwerkt product klaar voor gebruik Gebruik Wachttijd
Opvoegen binnen, voetverkeer ~24 u
Opvoegen buiten ~48 u

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGRONDKWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond moet naar behoren zijn uitgehard,
structureel gezond, schoon en droog zijn, en vrij zijn
van alle verontreinigende stoffen zoals stof, vuil, olie,
vet, cementmelk, uitbloeiingen, oude coatings en an-
dere oppervlaktebehandelingen of verontreinigende
stoffen.

▪

Voer naargelang de te verwijderen verontreinigende
stoffen de geschikte voorbereidingstechnieken uit,
zoals reinigen met water onder hoge druk of gritstra-
len, om alle sporen te verwijderen van oude coatings
die de hechting van de producten op de ondergrond
kunnen aantasten.

▪

Kleine oneffenheden, bulten of kiezelstenen kunnen
worden geëgaliseerd en opgevuld met een laag Sika-
Ceram®-295 StarS2 van maximaal 10 mm dik, die
minstens 24 u vóór het verkleven van de keramische
bekleding wordt aangebracht. Voor dikkere lagen
moet u mortels uit de gamma’s Sika MonoTop® of Si-
ka® Level gebruiken. Barsten in ondergronden moe-
ten worden opgevuld met epoxyharsen.

▪

Wanneer u op niet-absorberende of tamelijk absor-
berende ondergronden werkt, zoals oude keramiek,
steen en verven, moet u nagaan of alles stevig hecht
en ontvettings-/ontkalkingsmiddelen gebruiken om
het oppervlak naar behoren te reinigen.

▪

Voor toepassingen in hete klimaten op absorberen-
de ondergronden moet u het oppervlak, vóór de aan-
brenging, voldoende bevochtigen. Vermijd evenwel
opstaand water op het oppervlak. Het oppervlak mag
niet vochtig aanvoelen en mag niet glanzend zijn
(moet verzadigd zijn maar oppervlakte droog).

▪

Om vervorming op jonge dekvloeren te vermijden,
moet de betegeling uiterlijk 5 dagen na het leggen
van de dekvloer zijn voltooid.

▪

Bij gebruik in een vochtige of natte ruimte moet u
vóór de betegeling extra een Sika-waterdichtingspro-
duct aanbrengen

▪

Om mozaïektegels op de vloer van een douche te
verkleven, moet u een epoxymortel gebruiken

▪

MENGEN

Giet de aanbevolen hoeveelheid water in een geschikt
en schoon mengvat. Terwijl u roert, voegt u langzaam
het poeder toe aan het water en mengt u het geheel
grondig met behulp van een elektrische menger met
laag toerental (~500 tpm) tot het mengsel homogeen
en klontervrij is.
Laat het product na het mengen rusten en roer het
vervolgens vóór de aanbrenging even door elkaar. Het
verkregen mengsel is zeer romig en kan gemakkelijk
worden uitgespreid.
Opmerking: meng niet meer materiaal dan wat u bin-
nen de 60 minuten kunt verwerken

VERWERKING

SikaCeram®-295 StarS2 wordt aangebracht met be-
hulp van een geschikte getande plakspaan.

▪

De hoeveelheid product moet voldoende zijn om de
achterkant van de tegels volledig te benatten.

▪

De tegels moeten worden aangebracht op verse lijm.
Daarbij moet voldoende druk worden uitgeoefend op
de tegel om voor een volledig en gelijkmatig contact
met de mortellijm, en dus voor een optimale hech-
ting te zorgen. Als op het oppervlak van de lijm zich
reeds een huid gevormd heeft, moet u de lijmlaag
onmiddellijk verwijderen met de plakspaan, het ma-
teriaal weggooien en een nieuwe laag mortellijm
aanbrengen. 

▪

Vermijd aanbrenging in rechtstreeks zonlicht en/of
bij sterke wind.

▪

Het product is geschikt om in binnensituaties absor-
berende en niet-absorberende tegels te leggen, zon-
der beperkingen in grootte van tegels of soort onder-
grond.

▪

Voor buitentoepassingen best niet-absorberende te-
gels niet groter dan 10000 cm² (bv. 100 x 100 cm)
voor vloeren, en 7000 cm² (bv. 80 x 80 cm) voor mu-
ren ingeval er geen ondersteuning of mechanisch be-
vestiging gebruikt wordt.

▪

Voor tegels > 900 cm² (bv. 30 x 30 cm) moet zowel de
ondergrond als de achterzijde van de tegel inge-
smeerd worden met de mortellijm (buttering and flo-
ating methode).

▪

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschap en materieel grondig met wa-
ter voordat het product hard is geworden. Doe dit bij
voorkeur meteen na gebruik. Zodra het product is uit-
gehard, kan het alleen nog mechanisch worden verwij-
derd.
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BEPERKINGEN
Ondergronden uit gipspleister moeten minstens 10
mm dik zijn en mogen maximaal 0,5 % vocht bevat-
ten.

▪

Als onder de tegels een waterdichtingslaag is vereist,
kunt u cement- en acrylhoudende waterdichtingsla-
gen gebruiken.

▪

Bescherm pas aangebracht materiaal tegen vriestem-
peraturen, regen en andere weersinvloeden

▪

Leg eerst een proefvlak aan, voordat u met tegels uit
natuursteen werkt.

▪

Het is doorgaans niet nodig om de tegels eerst te be-
vochtigen.

▪

SikaCeram®-295 StarS2 mag in de volgende gevallen
niet worden aangebracht:

Op metalen oppervlakken en hout▪
Om lagen van meer dan 10 mm dik aan te brengen▪
Buiten op oude keramische tegels▪
Om tegels uit glasmozaïek in stoombaden te leggen
en ermee op te voegen

▪

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.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productin-
formatieblad voor de precieze beschrijving en toepas-
singsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering,
opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij
naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die
fysische, ecologische, toxicologische en andere veilig-
heidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met be-
trekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op ba-
sis van de huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behan-
deld en toegepast onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderla-
gen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zoda-
nig dat er geen garantie kan worden ontleend met be-
trekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voort-
vloeiend 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 pro-
duct testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika
behoudt zich het recht om de producteigenschappen
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen en-
kel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in
de veronderstelling van een uitvoering die niet con-
form is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten
van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle be-
stellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop-
en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het lokale technische infor-
matieblad te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.
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Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
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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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