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Innovatieve betegelingssystemen
Ontdek de wereld van SikaCeram®

Met onze lange geschiedenis en ervaring van meer dan 100 jaar in de bouw, en in het
bijzonder met waterdicht materiaal en gespecialiseerde mortels, biedt Sika uitgebreide
oplossingen voor betegeling in alle soorten ruimtes in overeenstemming met hun
verschillende vereisten. Sika’s betegelingssystemen laten de tegelplaatsers toe om
professionele resultaten snel en kosteneffectief te bereiken.
www.sikaceram.be
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Portret van een dynamische groep
Sika - Wereldleider op het gebied van bouwchemie

SIKA, EEN INNOVEREND BEDRIJF
Sika is een Zwitserse onderneming die wereldwijd actief is in de sector van
gespecialiseerde chemische producten. Sika is ook de grootste leverancier van materialen
en procédés voor toepassingen zoals waterdichting, verlijming, geluiddemping, structurele
versterking en bescherming van gebouwen en industriële constructies. De basis van ons
succes? Al een eeuw lang innoveren wij ten dienste van onze klanten en ontwikkelen wij
globale oplossingen en producten op maat.

DESKUNDIGHEID EN KNOW-HOW OVERAL TER WERELD
Sika is op internationaal vlak aanwezig in meer dan 101 landen, met in totaal meer
dan 20.000 werknemers. Met onze eigen “research & development” afdelingen, onze
ultramoderne productieinstallaties en ons wijd vertakte distributienetwerk is Sika zeker
de bevoorrechte partner voor uw projecten.
Overal ter wereld profiteren onze klanten van onze know-how, de deskundigheid van onze
specialisten en van onze enorme ervaring in het ontwerpen en realiseren van ambitieuze
projecten.
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KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF
Sika levert hoogwaardige producten
die zich bewezen hebben op de
grootste werven ter wereld. Sika
kwaliteit en expertise, opgedaan
gedurende decennia’s, zijn ter
beschikking gesteld aan alle soorten
professionele en niet-professionele
klanten via een groot netwerk van
distributiepartners. Sika-producten
zijn verkrijgbaar bij professionele
distributeurs zoals bouwmaterialen
handelaars, parket-, verf- en roofing
dealers of ijzerwaren handel.

SIKA KWALITEIT
De Sika bouwproducten voldoen aan dezelfde hoge kwaliteit over de hele wereld en
maken dus van Sika een betrouwbare voorkeurpartner voor onze klanten. De professionele
Sika bouwproducten maken het leven van onze dealers en hun klanten eenvoudiger en
veiliger!
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Inhoud
SIKA PRODUCT FINDER
Met enige fierheid presenteert Sika de lancering
van haar eerste App voor smartphones en tablets
Android, iPhones en iPads. Deze applicatie
laat gebruikers toe om altijd en overal de Sikaproducten voor bouw en industrie te vinden en
te downloaden. Naast de technische informatie
over de producten, vindt u daar ook brochures,
meer details over de Sika-technologieën en de
productgroepen.

Unieke Sika App
Voor de eerste keer is het mogelijk om wereldwijd toegang te
hebben tot alle productinformatie en het te visualiseren op een
mobiele telefoon en tablet. Onze klanten kunnen gedetailleerde
productinformatie, zoals technische fiches en veiligheidsbladen heel
eenvoudig en vlot bekomen en dit met een minimum aan gegevens te
moeten doorlopen.
Om deze applicatie te downloaden, surf naar
http://bel.sika.com/nl/solutions_products/sika_app.html.

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA
Vanaf nu kunt u ons volgen op de sociale media-kanalen Facebook, YouTube, Twitter en
Google+. Zo blijft u steeds op de hoogte van nieuwe producten, diensten, referenties enz.
Probeer het alvast uit!
www.facebook.com/sikabelgium
www.youtube.com/user/SikaBelgium
www.twitter.com/SikaBelgium
www.linkedin.com/Sika
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Voorbereiding ondergrond

Voorbereiding ondergrond

Sika® Screed-1

SikaScreed® Binder

Sneldrogende en snelbindende dekvloer
Toepasbaar in industriële omgeving, kantoren, shopping centers, ...

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ 3 tot 6 cm dikke sneldrogende
dekvloeren die bedekt kunnen
worden met tegels, parket of
kunsthars bekledingen.
́́ Dekvloeren met
verwarmingsbronnen in
de dekvloer geïntegreerd.
Plastificeermiddelen hoeven
niet te worden toegevoegd aan
het mengsel wanneer u Sika®
Screed-1 gebruikt.

́́ Kant-en-klaar, ideaal voor
toepassing in moeilijk
toegankelijke plaatsen zoals bv.
historische standscentra waar de
aanvoer van zand een probleem
kan zijn.
́́ Geen krimp, zeer goede
afwerking, snelle uitharding,
snelle droging.
́́ Betegelen na 24u* (zie technische
fiche).

́́ 3 tot 10 cm dikke dekvloeren voor
de burgerlijke bouw of industriële
omgevingen. Kan worden bedekt
met tegels, parket, veerkrachtige
materialen of natuursteen.
́́ Dekvloeren met
verwarmingsbronnen in
de dekvloer geïntegreerd.
Plastificeermiddelen hoeven niet
te worden toegevoegd aan het
mengsel wanneer u SikaScreed®
Binder gebruikt.

́́
́́
́́
́́

KLEUR
60 min.

6 cm

Bindmiddel voor dekvloeren gebruikt onder keramische tegels en
parket

Grijs

ZAK

KLEUR

25 kg

•

Geen krimp.
Zeer goede afwerking.
Snelle uitharding.
Betegelen na 24u* (zie technische
fiche).

ZAK
25 kg

Grijs

•

60 min.

6 cm

DOSERING
SikaScreed® Binder

180 - 250 kg/m³

of 25 kg

Aggregaat van 0 tot 8 mm

1 m³

of 210 - 170 kg

Water

140 - 150 l

of 14 - 15 l

De dosering wordt aangegeven voor droge aggregaten, maar kan
schommelen in functie van hun vochtgehalte.
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Purigo®-5S

Sikafloor®-01 Primer
Universele watergebaseerde primer

Stofwerend en oppervlakte verharder

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Purigo®-5S werkt stofreducerend
voor cementgebaseerde
ondergronden.
́́ Kan gebruikt worden voor
het uitharden van brokkelige
oppervlakken alvorens te
overwerken.
́́ Overtegelen is perfect
uitvoerbaar na toepassing van
Purigo®-5S.

́́ Gebruiksklaar
́́ Gemakkelijk aan te brengen

Sikafloor®-01 Primer is geschikt als
primer op:
́́ beton / cement- en snelcement
dekvloeren
́́ calciumsulfaat gebonden
(anhydriet)
́́ gipspleister (volgens EN 13279-1)
en gipsplaten
́́ cementpleister,
kalkcementpleister (CS I - CS IV
volgens EN 998-1)
́́ oude ondergronden met oude
watervaste lijmresten
́́ droge dekvloeren
́́ houten ondergronden
́́ gietasfaltlagen (volledig
geschuurd) IC 10 en IC 15 volgens
EN 13 813.

́́ Voor binnentoepassingen op
muren en vloeren
́́ Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
́́ Gering verbruik / goede dekking
́́ Geschikt voor vloeren met
vloerverwarming
́́ Gebruiksklaar en Korte wachttijd
́́ Kan op vrijwel alle ondergronden
worden aangebracht
́́ Makkelijk aanbrengen (Kan
worden gespoten)
́́ Kan worden verdund met water
́́ Bevordert hechting en bindt
stofresten

KLEUR
Transparant

BUS
5l

•

KLEUR
Blauw

BUS

BUS

BUS

•

•

•

1 kg

5 kg

10 kg

Poreuze ondergronden

Beton, gips, hout, watervaste
lijmresten
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Sikafloor®-02 Primer

Sikafloor®-03 Primer

Gebruiksklare speciale primer op acrylaatbasis

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Speciale primer op acrylaatbasis
met zeer lage emissie voor
gezonde, gladde en nietzuigende ondergronden. Voor
binnentoepassingen.

́́ Eén component / Gebruiksklaar /
Korte wachttijd
́́ Op muren en vloeren
́́ Biedt optimale hechting
́́ Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
́́ Goede antislip eigenschappen
́́ Gering verbruik / goede dekking
́́ Geschikt voor vloeren met
vloerverwarming
́́ Geurarm
́́ Eenvoudig met een roller aan te
brengen

Gebruiksklare watergedragen
dispersie primer met zeer
lage emissie en een goed
indringingsvermogen voor gebruik op
minerale ondergronden. Voor binnenen buitentoepassingen.

́́ Voor binnen- en
buitentoepassingen op muren en
vloeren
́́ Gebruiksklaar
́́ Dringt goed door in de ondergrond
́́ Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
́́ Verzepingsresistent
́́ Korte wachttijd / Korte droogtijd
́́ Geschikt voor vloeren met
vloerverwarming
́́ Eenvoudig aan te brengen (Kan
worden verspoten)
́́ Bevordert hechting en bindt
stofresten

Sikafloor®-02 Primer is geschikt als
primer op:
́́ vele dichte ondergronden
́́ oude ondergronden met
watervaste lijmresten
́́ oude verzegelde/gecoate
ondergronden
́́ volledig verkleefde oude
elastische vloerbedekkingen

KLEUR
Turkoois

Niet poreuze ondergronden

Keramiek, natuursteen, gladde
beton, watervaste lijmresten,
metalen, elastische bekleding

BOUWGIDS
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Gebruiksklare watergebaseerde primer

EMMER
5 kg

•

Sikafloor®-03 Primer is geschikt als
primer op:
́́ Gips- en cementgebonden
ondergronden
́́ als primer tussen egalisatielagen
bij meerlaagse opbouw.

EMMER

KLEUR

12 kg

•

Magenta

BUS
10 kg

•

Poreuze en niet poreuze
ondergrond

Uiterst geschikt voor anhydriet
dekvloeren

BOUWGIDS
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Toepassingen voorstrijkmiddelen

Opmerkingen:

Ja / mogelijk
Ja / bij voorkeur
Nee / niet mogelijk
Ondergronden

Sikafloor®-01
Primer

Sikafloor®-02
Primer

Sikafloor®-03
Primer

Vloer / wand

Vloer / wand

Vloer / wand

Eigenschappen
Basis

́́ De informatie in deze tabel is louter indicatief en verwijst naar veelvoorkomende situaties.
́́ Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u het meest recente productgegevensblad.
́́ Voorbehandeling mogelijk vereist. Ondergrondsvochtigheid moet worden gerespecteerd
overeenkomstig de productfiches.
́́ Voor specifieke situaties kunt u contact opnemen met de technische dienst van Sika.
Ondergrondvereisten
Binnenwanden

Dispersie

Oplosmiddelvrij
Binnentoepassing

Dispersie

Dispersie

- Pleister is intact, ruw en ten minste 1 cm dik
- Pleister is ten minste 7 dagen oud
- Pleister is intact, ruw en ten minste 1 cm dik
- Om pleisterwerk in vochtige ruimtes te beschermen

Buitentoepassing
Geschikt voor verwarmde dekvloeren

- Beton is ten minste 28 dagen oud

Snelle droging op gladde, niet-zuigende
ondergronden

- Om pleisterwerk in vochtige ruimtes te beschermen
- Niet raadzaam voor vochtige ruimtes
- Mag niet vervormen, min. 25 mm dik

Snelle droging op gipsgebonden ondergronden
Zuigmindering op ...
Beton (min. 3 maanden oud, zuigend)

1/3

Cellenbeton

1/3

Metselwerk

1/3

Cementpleister

1/3

Cementvloeren

1/3

Hechtverbeteraar op ...

- Vrij van oliën, vet of andere scheidingsmiddelen
- Verwijder beschadigde tegels en nivelleer met reparatiemortel
- Oude coatings en dispersiestucwerk volledig verwijderen
- Oppervlak is vrij van alkali en vocht
Binnenvloeren
- Normaal uithardende dekvloer is ten minste 28 dagen oud
- Normaal uithardende dekvloer is ten minste 28 dagen oud
- Verwarminssysteem moet vooraf het opstook-protocol doorlopen

Gladde, dichte en niet zuigende betonvlaktes

1/1

Vastliggende keramische tegels en plavuizen,
terrazzo en natuursteen

1/1

- Op voorhand opschuren
- Maximaal restvochtpercentage 0,5 % (keramiek) of 0,3 % (natuursteen)

oude, watervaste lijmresten
(zoveel mogelijk verwijderd)

1/1

- Niet raadzaam voor vochtige ruimtes
- Mag niet vervormen, ten minste 25 mm dik

Egalisatiemiddelen
(aanbrengen van tweede laag)

1/1

- Vrij van oliën, vet of andere chemicaliën
- Verwijder beschadigde tegels en vul gaten op met reparatiemortel

Cementvezelplaten

1/3

- Verwarmingssysteem moet vooraf worden getest

vastliggende oude PVC-bekleding

1/1

- Oude vloeren in pvc / linoleum moeten vastliggen

Vochtbescherming op ...
Droge calciumsulfaat gebonden dekvloeren

1/1

- Mag niet vervormen
- Oude coatings verwijderen Gebruik van ontkoppelingslaag

Gipspleisterwerk

1/1

Gipskarton- gipsvezelplaten

1/1

Gipsblokken

1/1

Buitenvloeren

Droge dekvloeren

1/1

- Vrij van oliën, vet of andere chemicaliën
- Verwijder beschadigde tegels en vul gaten op met reparatiemortel

Vastliggende houten planken en houtspaanplaten

BOUWGIDS

14 Voorbereiding ondergrond

puur

- Eventuele curinglagen mechanisch verwijderen
- B eton: 2 maanden wachttijd

BOUWGIDS
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Egalisatiemortels

Sikafloor® Level-30
Sikafloor®-100 Level
Sikafloor®-200 Level
Sikafloor®-300 Level
Sikafloor®-300 Rapid Level
Sikafloor®-400 Level
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16 Egalisatiemortels

18
19
20
21
22
23
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Egalisatiemortels

Egalisatiemortels

Sikafloor® Level-30

Sikafloor®-100 Level

Zelfnivellerende egalisatiemortel voor binnen en buiten

Polymeer verbeterde cementgebaseerde egalisatiemassa voor vloeren

> laagdikte: 4-30 mm
> C40-F10

> laagdikte: 2-10 mm
> C25-F6

buiten

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikafloor® Level-30 is
een veelzijdig toepasbare
egalisatiemortel voor het
egaliseren of uitvlakken van
cementdek- en betonvloeren in
een dikte van 4 – 30 mm in één
arbeidsgang.
́́ Sikafloor® Level-30 is toepasbaar
in industriële omstandigheden
indien overlaagd met een PU of
EP topcoat.

́́ Voor industriële toepassingen
́́ Enige egaline die ook als toplaag
kan dienen
́́ Geschikt voor vloerverwaming
́́ Vorst- en dooizoutbestendig
́́ Zeer lage emissies - EC1
́́ Druksterkte: >40 N/mm² (na 28
dagen/+20°C)

́́ Sikafloor®-100 Level is een goed
verwerkbare, zelfnivellerende
massa op basis van cement met
zeer lage emissie.
́́ Geschikt voor het uitvlakken,
egaliseren en nivelleren van
geschikte ondergronden voor
textiele en elastische (vinyl,
linoleum) vloerbedekkingen
die worden aangebracht in
binnenruimten van residentiële
en niet-industriële gebouwen,
geschikt voor vloerverwarming.

́́ Geschikt voor vloerverwarming
́́ Bureaustoelbestendig
́́ Ook geschikt voor lijmen op
waterbasis
́́ Ook geschikt voor anhydriet
ondergronden
́́ Zeer emissiearm / emicode EC1
Plus R
́́ Druksterkte: >25N/mm² (na 28
dagen/+20°C)
́́ Textiel & elastische
vloerbedekkingen
́́ Residentieel

Verwerkbaar: ca. 30 min.
Beloopbaar: na ca. 3 uur
Overlaagbaar: na ca. 6 uur

́́ 1 zak = ca. 3 m² • 5 mm dik
(1,55 kg/m² /mm)
́́ 1 zak = 6 ltr water
́́ Slijtvaste afwerking aanbrengen

Verwerkbaar: ca. 25 min.
Beloopbaar: na ca. 3 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur

KLEUR
Grijs

TIPS
́́ 1 zak = ca. 2,5 m² • 5 mm dik
(1,8 kg/m² /mm)
́́ 1 zak = 5-5,25 ltr water

ZAK
25 kg

TIPS

•

KLEUR
Grijs

BOUWGIDS
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ZAK
25 kg

•
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Egalisatiemortels

Egalisatiemortels

Sikafloor®-200 Level

Sikafloor®-300 Level

Polymeer verbeterde cementgebaseerde egalisatiemassa voor
vloeren
> laagdikte: 3-40 mm (tot 60 mm gevuld)
> C25-F6

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Geschikt voor het uitvlakken,
egaliseren en nivelleren van
geschikte ondergronden, voordat
parket, keramische tegels,
naadloze harsvloeren, textiele
en elastische vloerbedekkingen
worden aangebracht.
́́ Geschikt voor gemiddelde
belasting, binnen en buiten
residentiële en niet-industriële
gebouwen.

́́
́́
́́
́́

Geschikt voor het uitvlakken,
egaliseren en nivelleren van
geschikte ondergronden, voordat
parket, keramische tegels,
naadloze harsvloeren, textiele en
elastische vloerbedekkingen worden
aangebracht binnen in residentiële en
niet-industriële gebouwen.

́́
́́
́́
́́
́́

Verwerkbaar: ca. 40 min.
Beloopbaar: na ca. 4 uur
Overlaagbaar: na ca. 4 uur

KLEUR
Grijs

BOUWGIDS

> laagdikte: 1-10 mm (tot 20 mm gevuld)
> C30-F7

TOEPASSINGEN

Geschikt voor vloerverwarming
Bureaustoelbestendig
Watervast en vorstbestendig
Ook geschikt voor anhydriet
ondergronden
́́ Zeer emissiearm / emicode EC1
Plus R
́́ Druksterkte: >25 N/mm² (na 28
dagen/+23°C)
́́ Residentieel

TIPS

20 Egalisatiemortels

Polymeer verbeterde cementgebaseerde egalisatiemassa voor vloeren

́́ 1 zak = ca. 2,5 m² • 5 mm dik
(1,8 kg/m² /mm)
́́ 1 zak = 4,50 ltr water
́́ Bij buitentoepassingen
waterdicht afwerken

Verwerkbaar: ca. 30 min.
Beloopbaar: na ca. 3 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur

KLEUR

ZAK
25 kg

•

Grijs

Hoge hardheid en sterkte
Geschikt voor vloerverwarming
Bureaustoelbestendig
Watervast en vorstbestendig
Ook geschikt voor anhydriet
ondergronden
́́ Zeer emissiearm / emicode EC1
Plus R
́́ Druksterkte: >30N/mm²
(na 28 dagen/+23°C)

TIPS
́́ 1 zak = ca. 3 m² • 5 mm dik
(1,5 kg/m² /mm)
́́ 1 zak = 4,50 ltr water

ZAK
25 kg

•

BOUWGIDS
Egalisatiemortels
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Egalisatiemortels

Egalisatiemortels

Sikafloor®-300 Rapid Level

Sikafloor®-400 Level

Sneluithardende, polymeer gemodificeerde egalisatiemassa op
basis van cement voor vloeren
> laagdikte: 1-10 mm (tot 25 mm gevuld)
> C50-F10

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Sikafloor®-300 Rapid Level is
geschikt voor het uitvlakken,
egaliseren en nivelleren van
geschikte ondergronden, voordat
parket, keramische tegels,
naadloze harsvloeren, textiele en
elastische vloerbedekkingen worden
aangebracht in residentiële en nietindustriële gebouwen.
Ook geschikt in zones die bereden
worden met vorkheftrucks.

́́ Geschikt voor vloerverwarming
́́ Bureaustoelbestendig
́́ Zeer hoge druksterkte, vanaf 3
mm vorkheftruckbestendig
́́ Zeer snelle harding, al na 1,5-2 uur
bekleedbaar
́́ Ook geschikt voor anhydriet
ondergronden
́́ Zeer emissiearm / emicode EC1
Plus R
́́ Druksterkte: >50 N/mm²
(na 28 dagen/+23°C)

Geschikt voor het uitvlakken,
egaliseren en nivelleren van
geschikte ondergronden, voordat
parket, keramische tegels,
naadloze harsvloeren, textiele en
elastische vloerbedekkingen worden
aangebracht binnen in residentiële en
niet-industriële gebouwen.

́́
́́
́́
́́
́́

Verwerkbaar: ca. 20-30 min.
Beloopbaar: na ca. 1,5 uur
Overlaagbaar: na ca. 1,5 uur

KLEUR
Lichtgrijs

BOUWGIDS

> laagdikte: 1-10 mm (tot 25 mm gevuld)
> C35-F7

TOEPASSINGEN

TIPS

22 Egalisatiemortels

Stofarme, polymeer gemodificeerde egalisatiemassa op
basis van cement voor vloeren

Verwerkbaar: ca. 30 min.
Beloopbaar: na ca. 3 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur

low dust

Zeer vlak aan te brengen
Geschikt voor vloerverwarming
Bureaustoelbestendig
Hoge hardheid en sterkte
Zeer emissiearm / emicode EC1
Plus R
́́ Druksterkte: >39 N/mm² (na 28
dagen/+23°C)
́́ Low Dust

TIPS
́́ 1 zak = ca. 3 m² • 5 mm dik
(1,5 kg/m² /mm)
́́ 1 zak = 6,25-6,5 ltr water

́́ 1 zak = ca. 3 m² • 5 mm dik
(1,5 kg/m² /mm)
́́ 1 zak = 5,75-6,00 ltr water
́́ Slijtvaste afwerking aanbrengen

KLEUR

ZAK
25 kg

•

Grijs

ZAK
25 kg

•

BOUWGIDS
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Waterdichting

Sikalastic®-220 W
Sika® SealTape-F
SikaCeram® Sealing Membrane W
SikaTop®-107 Protection
Sikadur® Combiflex SG
Sikadur® Combiflex Adhesive

BOUWGIDS
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28
29
30
31
32
33
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Waterdichting

Waterdichting

Sikalastic®-220 W

Sika® Sealtape-F

Flexibel vloeibaar waterdichtingsmembraan voor natte ruimtes

Afdichtingsband voor scheuroverbrugging

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Flexibel vloeibaar
waterdichtingsmembraan voor
binnentoepassing in badkamers en
douches, keukens, sanitaire ruimtes,
doorgangen in openbare- of private
zones (steegjes, trappen, enz.),
rondom zwembaden.

́́
́́
́́
́́

Scheuroverbruggende en
waterdichte tape die in de Sika®
waterdichtingsproducten ingewerkt
moet worden voor:
́́ Commerciële natte ruimtes met
hoge belasting en private natte
ruimtes.
́́ Koude pakhuizen, carwashes en
grootkeukens
́́ Zwembaden en waterbekkens
in combinatie met keramische
tegels

́́
́́
́́
́́
́́

KLEUR
Lichtgrijs

Gebruiksklaar
Waterdicht
Flexibel
Scheurbestendig

EMMER
7 kg

•

KLEUR

Hoge elasticiteit
Hoge scheursterkte
Gemakkelijk te plaatsen
Waterdicht
Goede hechting van Sika®
waterdichtingsproducten
́́ Zeer dun

ROL
25 m

Tape: oranje

•

Sika® SealTape- F Outside Corner
Voorgevormde hoeken voor buitenhoeken

Sika® SealTape-F Inside Corner
Voorgevormde hoeken voor binnenhoeken

Sika® SealTape-F Wall patch
Muurslab voor buisdoorgangen, met ø 14 mm

BOUWGIDS
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BOUWGIDS
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Waterdichting

Waterdichting
SikaCeram® Sealing Membrane W
Scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsmembraan

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Membraan uit scheurvaste
polyethyleenfolie met tweezijdige
speciale vezellaag
́́ Geschikt als
ontkoppelingsmembraan
́́ Voor normale en hoogbelaste
ruimtes
́́ ETAG 022 approved

́́ Scheuroverbruggend
́́ Waterdicht
́́ Optimale hechting met tegellijm

KLEUR
Geel

BOUWGIDS
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ROL
30 m

baanbreedte: 1 m
dikte: ca. 0,3 mm

BOUWGIDS
Waterdichting
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Waterdichting

Waterdichting

SikaTop®-107 Protection

Sikadur® Combiflex SG / Combiflex Adhesive

Waterdichte micro-mortel

Hoogwaardig voegafdichtingssysteem

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ SikaTop®-107 wordt gebruikt voor
de bescherming van bouwwerken
in beton en laat de bekleding toe
van de binnenkant van kuipen,
reservoirs, bekkens, …
́́ Deze mortel laat de
waterdichting toe van gevels
in cellenbetonblokken of in
baksteen. Hij heeft eveneens
talrijke toepassingen bij
woningen zoals waterdichting
van keldermuren, garages
en de realisatie van microbepleisteringen in douches of
wasplaatsen.

́́ Voorgedoseerd
́́ Goede hechting op lichtvochtige
ondergronden en vers beton en
mortel
́́ Bestendig tegen vorst,
strooizouten en atmosferische
agressie
́́ Waterdicht

Afdichtingssysteem voor dilatatie-,
constructie- en verbindingsvoegen
alsook voor scheuren in:
́́ Galerijen en tunnels (bijvoorbeeld
verluchtingskokers).
́́ Hydro-elektrische
stroomcentrales.
́́ Waterzuiveringsstations.
́́ Kelders.
́́ Wateropvang- en
drinkwaterreservoirs.
́́ Rond ijzer, staal en betonnen
leidingen.
́́ Zwembaden.

́́ Geavanceerde hechting, ter
plaatse is geen activering vereist.
́́ Uiterst flexibel.
́́ Weer- en waterbestendig.
́́ Wortelbestendig.
́́ Goed bestand tegen vele
chemicaliën.
́́ Uv-bestendig.
́́ Goede prestatie binnen een breed
temperatuurbereik.
́́ Vrij van weekmakers.
́́ Thermisch lassen met hete lucht
mogelijk.
́́ Kan worden gebruikt in contact
met leiding- / drinkwater

KLEUR

KIT

25 kg

Wit

•

Grijs

•

Afdichten van:
́́ Voegen met extreme werking.
́́ Bouwdelen waar
zettingverschillen worden
verwacht.
́́ Scheuren.

KLEUR
Sikadur Combiflex SG
Flexibel lichtgrijs membraan met
rode maskeertape

Sikadur Combiflex Adhesive
Grijs

BOUWGIDS
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ROL

ROL

breedte:
10, 15,20 & 25 cm
dikte: 1 mm

breedte: 20 cm
dikte: 2 mm

25 m

25 m

KIT
6 kg

•

BOUWGIDS
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Tegellijmen

Tegellijmwijzer38-39
SikaCeram®-204 Medium
SikaCeram®-205 Medium
SikaCeram®-205 Large
SikaCeram®-250 StarFix
SikaCeram®-260 StarFlex
SikaCeram®-270 MultiFlow
SikaCeram®-290 StarLight
SikaCeram®-295 StarS2
SikaCeram®-355 StarPaste
SikaCeram®-500 Ceralastic

BOUWGIDS
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
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Keramische tegel (min. 8mm dikte) /
Vochtongevoelige gecalibreerde
natuursteen (binnentoepassingen)
Ondergrond

SikaCeram® 204 SikaCeram® 205 SikaCeram® 250 SikaCeram® 260 SikaCeram® 270 SikaCeram® 290 SikaCeram® 295 SikaCeram® 500
Medium
Large
StarFix
StarFlex
Starlight
StarS2
Ceralastic
Multiflow

Formaat

C2TE

C2TE

C2TE S1

C2TE S1

C2FTE S1

C2TE S1

C2TE S2

C2E S2

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

primer

≤ 30 x 30
zand- cementchape
zonder
vloerverwarming

≤ 60 x 60
≤ 100 x 100
parketimitatie
≤ 30 x 30

Vloer

zandcementchape
met
vloerverwarming

≤ 60 x 60
≤ 100 x 100
parketimitatie

houten ondergronden ≤ 45 x 45
ontvette bestaande
tegelvloeren zonder
vloerverwarming
ontvette beton
(min. 3 maanden
oud) zonder
vloerverwarming

Wand

≤ 30 x 30

primer

≤ 100 x 100
≤ 30 x 30

≤ 45 x 45

cellenbeton,
metselwerk,
keramische tegels

≤ 45 x 45

cementering,
bouwplaten,
afdichtingen

≤ 45 x 45

primer
primer

primer

primer

≤ 100 x 100

gipskarton,
gipsblokken,
gipspleister

primer
primer

primer

primer

≤ 100 x 100
primer

≤ 100 x 100

primer

≤ 100 x 100

sneldrogend

ja / bij voorkeur

dubbele verlijming

ja / mogelijk

ontkoppelingsmat

primer

neen / niet mogelijk

De informatie in deze tabel is louter indicatief en verwijst naar veelvoorkomende situaties.
Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u het meest recente productgegevensblad.

SIKAFLOOR®-01 PRIMER
Verpakking
bus: 10 kg - 5 kg - 1 kg

SIKAFLOOR®-02 PRIMER
Verpakking
emmer: 12 kg - 5 kg

SIKAFLOOR®-03 PRIMER
Verpakking
bus: 10 kg

Poreuze ondergronden

Niet poreuze ondergronden

Poreuze en niet poreuze
ondergrond

Beton, gips, hout, watervaste
lijmresten

Keramiek, natuursteen, gladde
beton, watervaste lijmresten,
metalen, elastische bekleding

Uiterst geschikt voor anhydriet
dekvloeren

Tegellijmen

Tegellijmen

SikaCeram®-204 Medium

SikaCeram®-205 Medium

Tegellijm voor verlijming van middelgrote keramische
tegels, klasse C2TE volgens EN 12004

Tegellijm in poedervorm voor verlijming van middelmatig grote
keramische tegels, klasse C2TE volgens EN 12004
low dust

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

SikaCeram®-204 Medium is geschikt
voor het verkleven van volgende
soorten tegels:
́́ Alle types middelgrote
keramische tegels
́́ Aardewerktegels
SikaCeram®-204 Medium kan
binnen en buiten gebruikt worden op
volgende ondergronden:
́́ Gips- of cementgebaseerde
ondergronden
́́ Oude keramische tegels binnen,
voorbehandeld met Sika® Primer21W
́́ Verwarmde vloeren binnen

́́ Geen afglijding bij verticale
applicatie
́́ Verlengde open tijd
́́ Vorstbestendig
́́ Stofarm

́́ Verkleven van alle types
keramische tegels, gres-porselein.
́́ Verkleven van natuursteen en
marmer, indien ongevoelig voor
water.
́́ Binnenvloeren en –muren,
buitenvloeren.
́́ Verkleven op vloeren
met watergebaseerde
vloerverwarming.
́́ Overtegelen van oude
binnenbetegeling, in combinatie
met gepaste primer.
́́ Puntsgewijs verlijmen van
isolerende panelen van
polystyreen, polyurethaanschuim,
rots- of glaswol.

́́
́́
́́
́́
́́

KLEUR
30% ± 1% grijs
31% ± 1% wit

30 min

BOUWGIDS
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~ 6u

10 mm

Grijs

ZAK
25 m

KLEUR

•

Geen verticale afglijding.
Verlengde open tijd.
Vorstbestendig.
1-Component.
Mogelijkheid om tot 10 mm dikte
aan te brengen.
́́ Toepassing op cementgebonden
waterdichting.

ZAK
25 kg

Wit

•

Grijs

•

30% ± 1% grijs
31% ± 1% wit

30 min

~ 6u

10 mm

BOUWGIDS
Tegellijmen

41

Tegellijmen

Tegellijmen

SikaCeram®-205 Large

SikaCeram®-250 StarFix

Tegellijm in poedervorm voor verlijming van middelmatige tot
grote keramische tegels, klasse C2TE volgens EN 12004

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Verlijmen van alle types
keramische tegels, gres-porselein,
zelfs met grote afmetingen.
́́ Verlijmen van marmer en
natuursteen indien deze
niet-vochtgevoelig zijn.
́́ Verkleven op vloeren
met watergebaseerde
vloerverwarming.
́́ Binnen en buiten.
́́ Geschikt om oude tegels binnen
te overtegelen, zonder primer.
́́ Geschikt voor toepassingen waar
sterke prestaties vereist zijn,
zoals industrie, gevels.
́́ Op muren en vloeren.
́́ Puntsgewijs verlijmen van
isolerende panelen van
polystyreen, polyurethaanschuim,
steen- of glaswol.

́́
́́
́́
́́
́́

́́ Verkleven van alle types
keramische tegels, zelfs gresporselein.
́́ Verkleven van dunne porseleinen
aardewerktegels.
́́ Verkleven van marmer en
natuursteen, indien ongevoelig
voor water.
́́ Binnen en buiten, op muren en
vloeren.
́́ Verkleven op vloeren met
vloerverwarming (met water of
elektrisch).
́́ Overtegelen van oude
binnenbetegeling.
́́ Geschikt voor zwaarbelaste
omstandigheden, zoals:
industriële
en zwaarbelaste vloeren, gevels.

́́ Vervormbaar.
́́ Geen afglijding bij verticale
applicatie.
́́ Verlengde open tijd.
́́ Vorstbestendig.
́́ Kan aangebracht worden in lagen
tot 5 mm dikte.

KLEUR
30±1% grijs 30 min
31±1% wit

~6u

BOUWGIDS

42 Tegellijmen

Vervormbare mortellijm voor verlijming van volledig verglaasde
keramische tegels, klasse C2TE volgens EN 12004 en
S1 volgens EN 12002

10 mm

Wit
Grijs

Geen verticale afglijding.
Verlengde open tijd.
Vorstbestendig.
1-Component.
Mogelijkheid om tot 10 mm dikte
aan te brengen.

ZAK

KLEUR

25 kg

ZAK
25 kg

•

Wit

•

•

Grijs

•

30±1% grijs 30 min
31±1% wit

~4u

5 mm

BOUWGIDS
Tegellijmen

43

Tegellijmen

Tegellijmen

SikaCeram®-260 Starflex

SikaCeram®-270 MultiFlow

Multiflow, vervormbare, stofarme tegellijm met
lichtgewicht vulstoffen, klasse C2TE S1 volgens EN 12004
low dust

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

SikaCeram®-260 StarFlex is geschikt
voor het verlijmen van volgende
soorten tegels:
́́ Alle types keramische tegels,
zelfs gres-porselein in grote
afmetingen en met beperkte
dikte
́́ Marmer en natuursteen, indien
ongevoelig voor water.
SikaCeram®-260 StarFlex kan
binnen en buiten gebruikt worden op
volgende muren en vloeren:
́́ Gips- of cementgebaseerde
ondergronden
́́ Oude keramische tegels, steen,
verf binnen
́́ PVC, linoleum en oude
vinylvloeren binnen

́́ Multiflow: van dunbed tot
vloeibed consistentie
́́ Stofarm
́́ Vervormbaar
́́ Geen verticale afglijding
́́ Verlengde open tijd
́́ VOS-uitstoot: klasse EC1PLUS,
zeer lage uitstoot

SikaCeram®-270 MultiFlow is
geschikt voor het verlijmen van
volgende soorten tegels:
́́ Alle types keramische tegels,
zelfs gres porselein in grote
afmetingen
́́ Verkleven van dunne porseleinen
aardewerktegels
́́ Verkleven van marmer en
natuursteen, indien ongevoelig
voor water

́́ Multiflow: van dunbed tot
vloeibed consistentie
́́ Vervormbaar
́́ Sneluithardend
́́ Hoge weerstand tegen verticale
afglijding
́́ Verlengde open tijd
́́ VOS uitstoot: klasse EC1 PLUS (zeer
lage uitstoot)

KLEUR
30±1% grijs 30 min
31±1% wit

~6u

Multiflow, vervormbare, snel verhardende mortellijm met
lichtgewight vulstoffen, klasse C2FTE volgens EN 12004
en klasse S1 volgens EN 12002

10 mm

ZAK
25 kg

Wit

•

Grijs

•

SikaCeram®-270 MultiFlow kan
gebruikt worden op muren en vloeren,
binnen en buiten, inclusief:
́́ Zwembaden, industriële en zwaar
belaste vloeren, gevels
́́ Vloerverwarming (op basis van
water of elektrisch)
́́ Overtegelen van oude
binnenvloeren, met Sika®
Primer-21 W
́́ Puntverlijming van
isolatieplaten van polystyreen,
polyurethaanschuim, steen- of
glaswol

KLEUR

BOUWGIDS
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low dust

ZAK
25 kg

Wit

•

Grijs

•

25% ± 1%
31% ± 1%

30 min

60 min

30 mm

BOUWGIDS
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Tegellijmen

Tegellijmen

SikaCeram®-290 StarLight

SikaCeram®-295 StarS2

Cementgebonden tegellijmen voor verlijming van
Keramische tegels, klasse C2TE volgens EN 12004 en
klasse S1 volgens EN 12002

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Verkleven van alle types
keramische tegels, zelfs gres
porselein in grote afmetingen
́́ Verkleven van dunne porseleinen
aardewerktegels
́́ Verkleven van marmer en
natuursteen, indien ongevoelig
voor water
́́ Binnen en buiten, op muren en
vloeren
́́ Verkleven op vloeren met
vloerverwarming (met water of
elektrisch)
́́ Overtegelen van oude
binnenvloeren, met Sika®
Primer-21 W geprimerd
́́ Geschikt voor zwaarbelaste
omstandigheden, zoals:
zwembaden, industriële en
zwaarbelaste vloeren, gevels
́́ Puntverlijming van isolatieplaten
van polystyreen, polyurethaan
schuim, steen- of glaswol

́́ Multiflow: van dunbed tot
vloeibed consistentie
́́ Hoge dekking / Vervormbaar
́́ Stofarm
́́ Geen verticale afglijding
́́ Verlengde open tijd
́́ VOS uitstoot: klasse EC1 PLUS (zeer
lage uitstoot)

SikaCeram®-295 StarS2 is geschikt
om de volgende types tegels te
verlijmen:
́́ Alle soorten keramische tegels op
ondergronden die
́́ Onder spanning kunnen komen
te staan
́́ Tegels uit aardewerk
́́ Tegels en mozaïek uit dun
porseleingres
́́ Tegels uit marmer en natuursteen
die niet gevoelig is voor
verkleuring

́́ Aanpasbare consistentie: van
dunbed- tot vloeibed
́́ Zeer vervormbaar
́́ In hoge mate bestand tegen
verticale afglijding
́́ Verlengde open tijd
́́ Hoge treksterkte
́́ Vermindert spanningen, fungeert
als ontkoppelingslaag
́́ Vezelversterkt
́́ Lichtgewicht vulstoffen

KLEUR
57% ± 1%
67% ± 1%

30 min

~3u

low dust

Zeer vervormbare, stofarme tegellijm met lichtgewicht vulstoffen
en aanpasbare consistentie voor renovatie, klasse C2TE S2 volgens
EN 12004 en 12002

15 mm

Grijs

ZAK
25 kg

SikaCeram®-295 StarS2 kan worden
gebruikt op muren en vloeren zowel
binnen als buiten, zoals:
́́ Zwembaden, industriële en sterk
belaste vloeren, gevels
́́ Op verwarmde vloeren
(watersysteem en elektrisch
systeem)
́́ Op isolatie- en gipsplaten
́́ Met de dunbedmethode, op jonge
dekvloeren” (nietverwarmd) tot
5 dagen na hun installatie, en in
stoombaden

•

KLEUR
Grijs poeder

BOUWGIDS
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25% ± 1%
31% ± 1%

30 min

60 min

30 mm

ZAK
25 kg

•
BOUWGIDS
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Tegellijmen

Tegellijmen

SikaCeram®-355 StarPaste

SikaCeram®-500 Ceralastic

Gebruiksklare dispersielijm voor het verlijmen van grote
keramische tegels binnen, speciaal ontworpen voor badkamers en
keukens, klasse D2TE volgens EN 12004

60 min

10 mm

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

SikaCeram®-355 StarPaste is
geschikt voor het verlijmen van
volgende soorten tegels:
́́ Alle soorten keramische tegels
́́ Glasmozaïek
́́ Marmer en natuursteen die niet
gevoelig zijn voor water

́́ Gebruiksklaar
́́ Geen verticale afglijding
́́ Verlengde open tijd

́́ Verlijmen van alle soorten
keramische tegels
́́ Verlijmen van marmer en
natuursteen, indien ongevoelig
voor water
́́ Toepassingen binnen en buiten,
op wanden en vloeren
́́ Plaatsing bovenop
vloerverwarming (op basis van
water of elektriciteit)
́́ Overtegelen van oude
binnenvloeren
́́ Geschikt voor toepassing in
veeleisende omgevingen zoals
zwembaden, industiële en zwaar
belaste vloeren, gevels
́́ Puntverlijming van isolatieplaten
op basis van polstyreen,
polyurethaanschuim, steen- of
glaswol.

́́ Tegellijm, waterdichtingsmortel
en beton beschermende mortel in
een en hetzelfde product.
́́ Toepassing mogelijk met
plakspaan, kwast, mediumof kortharige rol en door
spuitapplicatie.
́́ Uitstekende hechting op
alle soorten ondergronden:
cementgebaseerde (uitgehard,
zelfs niet volledig droog),
keramische tegels, natuursteen,
baksteen en hout.
́́ Gelijktijdige waterdichting/
betonbescherming en plaatsing
van tegels.
́́ Zeer vervormbaar. / Verlengde
open tijd.
́́ Voegen mogelijk na amper 12 à
24 uur.
́́ Enkele verlijming, dankzij de
25% ± 1%
vloeibare consistentie.
31% ± 1%
́́ Lager materiaalverbruik in
vergelijking met traditionele
systemen.
́́ Uitstekende
scheuroverbruggende
eigenschappen.

SikaCeram®-355 StarPaste kan
gebruikt worden op binnenmuren,
zoals:
́́ Op gips- of cement gebaseerde
platen
́́ Op hout
́́ Op goed hechtende oude
verflagen
́́ Op oude muurtegels
́́ Licht vochtige ruimten (Franse
standaard EA)
́́ Middelmatig vochtige ruimten
(Franse standaard EB): keukens,
badkamers, verwarmde privé
kelders en klaslokalen
́́ Vochtige ruimten (Franse
standaard EB+): publieke en
bureau badkamers, wasplaatsen,
enz. met de mogelijkheid te
reinigen onder waterdruk tot 10
bar

Wit
BOUWGIDS

low dust

TOEPASSINGEN

KLEUR

48 Tegellijmen

Cementgebaseerde tegellijm met waterdichtende en
betonbeschermende eigenschappen, klasse C2FE S2

KLEUR

EMMER
8 kg

•

Donkergrijs

30 min

60 min

30 mm

ZAK
20 kg

•
BOUWGIDS
Tegellijmen
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BOUWGIDS

50 Tegellijmen

BOUWGIDS
Tegellijmen
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SikaCeram® LatexGrout
54
SikaLatex®55
Sika ViscoBond®56
Sika® Airmix
57

BOUWGIDS

52 Aditieven

BOUWGIDS
Aditieven
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Aditieven

Aditieven

SikaCeram® Latexgrout

SikaLatex®

Synthetische rubberlatex toeslagstof voor cementgebaseerde
voegmortels

Toeslagstof voor de hechting en waterdichting van mortel
> SikaLatex® hecht op alle ondergronden en maakt ze waterdicht

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Keramische vloeren blootgesteld
aan intensief voetverkeer.
́́ Keramische bekleding, bevestigd
op hout.
́́ Keramische bekleding, buiten of
in zwembaden.
́́ Vloeren die onderworpen zijn
aan frequente en grondige
wasbeurten, zoals badkamers,
douches in gymnasia, sportcentra
enz.

́́ Versterkt de hechting aan de
tegel.
́́ Verhoogt de hardheid aan het
oppervlak.
́́ Vergroot de flexibiliteit.
́́ Vergroot de mechanische sterkte.
́́ Vermindert de absorptie.

SikaLatex® is een vloeibaar hars dat
verwerkbaar is met alle gebruikelijke
cementen. Rechtstreeks toegevoegd
aan zand + cementmengsel,
garandeert deze de waterdichting
van nieuwe mortel op oude mortel.
Hij verstevigt de waterdichting
van mortel, beperkt het risico van
scheurvorming en verbetert de
mechanische prestaties.

́́ Verhoogt sterk de hechting van
mortel op vele ondergronden
(beton, steen, baksteen, ferro
metalen, glas en keramiek)
́́ Maakt de mortel plastisch en
gemakkelijk verwerkbaar
́́ Verhoogt de treksterkte
́́ Vermindert het risico op scheuren
́́ Verhoogt de ondoordringbaarheid
voor water
́́ Verhoogd de oppervlakte
hardheid
́́ Vermindert slijtage en de afgifte
van stof
́́ SikaLatex® behoudt zijn
eigenschappen in een vochtig
milieu of bij onderdompeling
́́ SikaLatex® is verenigbaar met alle
cementen, kalk- en gipspleister

KLEUR
Wit

BUS
5 kg

•

SikaLatex® laat de hechting toe
van bepleisteringen en chape, de
verlijming van tegels, het realiseren
van waterdichte bepleisteringen, van
chape met hoge slijtvastheid en van
voegen in metselwerk. Dit product is
eveneens geschikt voor het injecteren
van muren tegen opstijgend vocht.

KLEUR
Melkachtige vloeistof

BOUWGIDS
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BUS

BUS

BUS

•

•

•

1l

5l

20 l

BOUWGIDS
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Aditieven

Aditieven

Sika ViscoBond®

Sika® Airmix

Nieuwe generatie hechtmiddel en verbeteraar voor mortel

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

4 in 1 : hechtmiddel,
waterdichtingsmiddel, plastificeerder,
sterkteverbeteraar.
́́ Hechtlaag voor bepleisteringen en
dekvloeren.
́́ Waterdichte bepleisteringen
en coatings met verhoogde
hechting en vermindering van
scheurvorming (ook geschikt voor
toepassing als hechtmiddel of
verbeteraar van pleisters op basis
van gips of kalk).
́́ Dekvloeren met hoge sterkte /
overlagingen met verminderde
stofvorming en hoge water- en
slijtweerstand.
́́ Hulpstof voor herstel- en
herprofileringsmortels.
́́ Mortel voor voegen van
metselwerk.

́́ Geconcentreerde, doeltreffende
formulering op basis van de Sika
ViscoCrete® technologie
́́ Aanzienlijke verbetering van de
verwerkbaarheid
́́ Hogere mechanische sterktes en
verhoogde waterdichting
́́ Uitstekende hechting, zelfs op
gladde oppervlakken
́́ Verminderde scheurvorming
́́ Verbeterde vorstbestendigheid en
weerstand tegen vries-dooicycli
́́ Verbetert de chemische
bestendigheid van mortels

Sika® Airmix maakt mortel smeuïg,
homogeen en gemakkelijk aan te
brengen. Dit product wordt gebruikt
voor mortel in verse staat, verhoogt
zijn verwerkbaarheid, vermindert
de waterabsorptie en de mengtijd.
Hij geeft aan verharde mortel
een betere vorstbestendigheid
alsook een goede weerstand
aan klimaatveranderingen,
weersomstandigheden en
agressief water.

De fijne luchtbelletjes tussen het
cement en de fijne deeltjes van het
zand handelen als kogellager en laten
toe:
in verse mortel:
́́ een betere verwerkbaarheid van
de mortel.
́́ het vermindert de mengtijd

KLEUR
Lichtblauw

BOUWGIDS
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Plastificeerder - krachtige luchtbelvormer voor mortel

BUS

BUS

•

•

5l

Sika® Airmix is ideaal voor
metselwerk met bakstenen en
betonblokken en herstellen van
gevels en pleisterlagen.

KLEUR

10 l

Doorschijnend

in verharde mortel:
́́ een verhoging van de
vorstbestendigheid.
́́ een verhoging van de weerstand
bij slechte weersomstandigheden
en agressief water.
́́ een vermindering van
de capillariteit en de
doorlaatbaarheid.

BUS

BUS

•

•

5l

20 l

BOUWGIDS
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57

Voegen

BOUWGIDS

58 Voegen

SikaCeram® CleanGrout
SikaCeram® LargeGrout
SikaCeram® EpoxyGrout
SikaCeram® EpoxyRemover

60
61
62
63

Formule voor berekening voegmortelverbruik

64
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59

Voegen

Voegen

SikaCeram® CleanGrout

SikaCeram® LargeGrout

Cementgebonden voegmortel voor voegen van 1 tot 8 mm
breedte, klasse CG2 volgens EN 13888

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Voegmortel voor alle soorten
keramische tegels.
́́ Binnen en buiten te gebruiken.
́́ Voegen tussen marmer.
́́ Voegen in zwembaden.
́́ Voegen van glasmozaïek.
́́ Voegen in vloeren met
vloerverwarming.
́́ Voor hogere prestaties aanmaken
met SikaCeram LatexGrout.

́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́

́́ Voegmortel voor alle soorten
keramische tegels.
́́ Binnen en buiten te gebruiken.
́́ Aanbrengen op tegels in
gebakken aarde en poreuze
tegels.

́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́

KLEUR
25 verschillende kleuren (zie p. 97)

26% ± 1%

2u

1-8 mm

Cementgebonden voegmortel voor voegen van 4 tot 20 mm
breedte, klasse CG2 volgens EN 13888

Waterafstotend.
Hoge mate van hardheid.
UV-resistent.
Vorstbestendig.
Schimmelwerend.
Bacteriostatisch.
Slijtvast.

KLEUR
ZAK
2 kg

•

ZAK
5 kg

•

Goede verwerkbaarheid.
Gemakkelijk te reinigen.
Beperkte waterabsorptie.
Verhoogde slijtvastheid.
UV-resistent.
Vorstbestendig.
Schimmelwerend.
Bacteriostatisch.

ZAK
25 kg

Ash

•

Antracite

•

Manhattan

•

20% ± 1%

BOUWGIDS
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2u

4-20 mm

BOUWGIDS
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Voegen

Voegen

SikaCeram® EpoxyGrout

SikaCeram® EpoxyRemover

2-Componenten epoxy voegmortel voor voegen van 2 tot 20 mm
breed

94/6

45 min 2-20 mm

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Voegen van keramische of
stenen* vloer- en wandtegels
zoals: glazen of marmeren
mozaïek, porseleinen steengoed,
klinkers, op plaatsen of
oppervlakken met sterke
zuurbelasting of op plaatsen waar
een niet-absorberende voeg is
vereist, zoals: zuivelbedrijven,
looierijen, papierfabrieken,
laboratoriumtafels, slachthuizen,
industriële keukens enz.
́́ Invoegen van vloeren
onderworpen aan zwaar
verkeer, industriële magazijnen,
winkelcentra enz.
́́ Geschikt voor het invoegen van
zwembaden, ook gevuld met
zeewater.
́́ Tevens geschikt als tegellijm.

́́ Goed bestand tegen chemicaliën.
́́ Optimale verwerkbaarheid en
gebruiksvriendelijk.
́́ Gemakkelijk te reinigen.
́́ Hoge hardheid.

́́ Verwijderen van epoxyharssluiers
die beginnen te drogen.
́́ Verwijderen van uitgeharde
epoxyharssluiers.
́́ Verwijderen van sluiers op
tegeloppervlakken.
́́ Om de reiniging van voegen
uitgevoerd met epoxymortels te
vergemakkelijken.
́́ Grondige reiniging van niet
zuurbestendige bekledingen.
́́ Geschikt om was te verwijderen.
́́ Binnen- en buitentoepassing.
́́ Vloer en muur.

́́ Hoge reinigingskracht.
́́ Kan gebruikt worden om de
reiniging te vergemakkelijken of
als reiniger.
́́ Vergemakkelijkt het verwijderen
van overtollige epoxymortel op
verschillende ondergronden.
́́ Vergemakkelijkt het afgladden
van voegmortels op basis van
epoxyhars.
́́ Kan verdund of puur gebruikt
worden.
́́ Verdund product reinigt en ontvet
zwaar vervuilde vloeren in fijne
gres, keramiek, natuursteen,
cotto en cement.

KLEUR
Geelachtig

* Voor het invoegen van natuursteen
is het raadzaam om te controleren
of de voegmortel afgewassen kan
worden en of de steenkleur niet
verandert.

KLEUR
6 verschillende kleuren (zie p. 96)

BOUWGIDS
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Reiniger voor resten van epoxy voegmortel

BUS

EMMER

•

•

2 kg

FLES
2 kg

•

5 kg

BOUWGIDS
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Voegen
Formule voor berekening voegmortelverbruik
A: Breedte van de voeg

AxBx

B: Diepte van de voeg

in mm

kg
C+D
xρ=
m²
CxD
in mm

C: Dikte van de tegel
D: Lengte van de tegel
ρ: SikaCeram® EpoxyGrout: 1,6

B
D
C

A

ρ: SikaCeram® CleanGrout: 1,4
ρ: SikaCeram® LargeGrout: 1,7

• Bereken het verbruik voor uw project op www.sikaceram.be

BOUWGIDS
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Kitten

Sika® Primer-3N
68
Sikaflex®-11 FC+
69
Sikasil®-C70
Sikasil® Pool
71
SikaHyflex®-250 Façade
72
Sikaflex®-112 Crystal Clear
73
SikaTack® Panel-50
74
Sikaflex®-113 Rapid Cure
75
Sikaflex®-118 Extreme Grab
76
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Kitten

Sika® Primer-3N

Sikaflex®-11 FC+

1-Component transparente primer voor poreuze, absorberende en
metalen ondergronden

Polyvalente lijm- en voegkit, alle materialen op alle
ondergronden
> 2 in 1

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Als hechtverbetering op beton,
natuursteen, metselwerk, (ongelakt)
hout (buitentoepassing) en
pleisterwerk, metalen (ferro- en nonferro), zoals geanodiseerd aluminium,
bruut aluminium, koper, staal (St37)
en RVS.

́́ Makkelijk op te brengen
́́ Goede vernetting van de
hechtoppervlakken
́́ Kan op matvochtige ondergrond
worden aangebracht

Sikaflex®-11 FC is een polyvalente
lijm- en voegkit op basis van
polyurethaan met hoge prestaties,
toepasbaar op de meeste
constructiematerialen (beton, glas,
staal, PVC, zink, steen, aardewerk,
hout, keramiek, …).
Sikaflex®-11 FC+ kan toegepast
worden voor talrijke types van
voegafdichtingen en verlijmingen.

́́ Siliconevrij
́́ Zeer goede hechting op de
meeste bouwmaterialen
́́ Niet nodig de gelijmde zones op
te voegen
́́ Goede mechanische
bestendigheid
́́ Goed weersbestendigheid
́́ Slag- en schokabsorberend
́́ Zeer lage VOS emissies

KLEUR
Transparant

BLIK

FLES

•

•

250 ml

1l

+

KLEUR
Wit
NCS S 0500-N

Betongrijs
NCS S 3500-N

Bruin
NCS S 6020-Y60-R

Beige
NCS S 1010-Y20-R

Zwart
NCS S 9000-N

BOUWGIDS
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KOKER

ZAK

300 ml

300 ml

•

•

•

•

ZAK

600 ml

•

•
•
•

BOUWGIDS
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Kitten

Kitten

Sikasil®-C

Sikasil®-Pool

Neutrale schimmelwerende silicone voegkit

Neutraal uithardende siliconenkit voor zwembaden en permanent
natte ruimtes

> Universele silicone

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikasil®-C is een neutrale silicone voegkit met schimmelwerend effect.
́́ Sikasil®-C laat de waterdichting van voegen toe in sanitair en gebouwen.

́́ Sikasil® Pool is geschikt voor
voegen in en rond zwembaden,
zones die constant onder
water staan en frequent natte
ruimtes zoals doucheruimtes in
sporthallen, tussen tegels, beton,
glas en metalen.

́́ Zeer hoge waterbestendigheid
́́ Hoge chloorbestendigheid
́́ Zeer hoge weerstand tegen
aantasting door schimmel
́́ Niet-corrosief
́́ Hoge elasticiteit en flexibiliteit

KLEUR

KOKER

ZAK

300 ml

400 ml

Transparant

•

•

Transparant grijs

•

•

Wit

•

•

Ash

•

Transparant

•

Beige

•

Wit

•

Manhattan

•

Grijs

•

Pergamon

•

KLEUR

KOKER
300 ml

•

Jasmine

•

Lichtgrijs

•

Zilvergrijs

•

Middelgrijs

•

•

Betongrijs

•

•

Caramel

•

Bruin

•

Antraciet

•

•

Zwart

•

•

16 verschillende kleuren (zie p. 96)
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SikaHyflex®-250 Facade

Sikaflex®-112 Crystal clear

Voegkit voor uitzettings- en bewegingsvoegen

Volledig transparante veelzijdige voegkit en lijm

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ SikaHyflex®-250
Facade is ontworpen als
elastische voegafdichting
en waterdichting
van bewegings- en
aansluitvoegen in de
bouwschil.
́́ Ook geschikt voor
gebruik samen met
gevelisolatiesystemen.

́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́
́́

́́ Als multifunctionele lijm geschikt
voor de ondergronden inclusief
metaal, glas, beton, plaaster,
gipsplaten, houten ondergronden,
geschilderd email, polyester,
plastiek, enz.
́́ Als voegkit voor verticale en
horizontale verbindingsvoegen
binnenshuis tussen
scheidingswanden, voor metalen
en houten constructies, enz.

́́ 100 % glashelder / transparant
́́ Uitstekende hechting op
de meest voorkomende
bouwmaterialen
́́ Oplosmiddelvrij, geurloos
́́ Goede verwerkbaarheid
́́ Lage krimp tijdens de uitharding
́́ Kan gebruikt worden op
lichtvochtig, maar zichtbaar droge
beton

Zeer goed bestand tegen weersinvloeden en veroudering.
Bewegingscapaciteit van +100% / -50 % (ASTM C719).
Geen opschuiming bij uitharding.
Weinig spanning op de ondergrond.
Gemakkelijk verspuitbaar en zeer goede verwerkbaarheid.
Zeer goede hechting op vele ondergronden.
Vrij van oplosmiddelen en geurarm.
Zeer lage emissie.
Geschikt als onderdeel van brandvertragende voegafdichting
in combinatie met brandwerende steunstrip/rugvulling/koord
(Steunstrip 511/ Sika® RV-585/ Sika® Backer Rod Fire)

KLEUR

72

300 ml

•

Lichtgrijs NCS S 2502-B

•
•

KLEUR

ZAK

600 ml

Wit NCS S 0500-N

Betongrijs NCS S 3500-N

BOUWGIDS
Kitten

KOKER

Transparant

KOKER
290 ml

•

•

Donkergrijs NCS S 5000-N

•

Basaltgrijs NCS S 7010-R50-B

•

Middelgrijs NCS S 5502-Y

•

Rustiek rood NCS S 5030-Y80-R

•

Bruin NCS S 6020-Y60-R

•

Donkerbruin NCS S 8005-Y80-R

•

Beige NCS S 1010-Y20-R

•

Natuursteenbeige NCS S 3005-Y20-R

•

Donkerbeige NCS S 2005-Y50-R

•

Zwart NCS S 9000-N

•

BOUWGIDS
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SikaTack® Panel-50

Sikaflex®-113 Rapid Cure
Snel uithardende montagelijm met hoge aanvangssterkte

Panelenlijm voor geventileerde façades

VOORDELEN

́́ SikaTack® Panel-50 is geschikt
voor lijmvoegen van geventileerde
façades tussen het verticale
regelwerk en het façadepaneel,
dat wordt blootgesteld aan dynamische en statische spanningen.
́́ Geschikte ondergronden zijn
aluminium (incl. geanodiseerde
componenten), hout fibercement,
keramische materialen, glas en
kunststoffen.
́́ Raadpleeg het advies van
de fabrikant, voordat het op
kunststoffen wordt gebruikt,
gevoelig voor spanningscorrosie.
́́ Dit product is alleen geschikt
voor gebruik door ervaren
profes-sionals. Testen met de
gangbare ondergronden en onder
de plaatselijke omstandigheden
dienen te worden uitgevoerd.

́́ 1-component, gebruiksklaar
́́ Elastisch, vangt thermische
belastingen op
́́ Bestand tegen hoog dynamische
spanningen
́́ Goedgekeurd voor het doorgeven
van permanente eigen gewicht
belasting
́́ Bevestigingssysteem, welke
Trillingen en bewegingen
absorbeert
́́ Voorziet in creatieve
mogelijkheden voor façades en
geveldesign
́́ Uniforme spanning verdeling
over de hele façade paneel (geen
spanningspunten)
́́ Hecht goed op een groot aantal
verschillende soorten ondergronden

KLEUR
Grijs

BOUWGIDS
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30 min

TOEPASSINGEN

ZAK

600 ml

•

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikaflex®-113 Rapid Cure is
ontworpen voor het zowel binnen
als buiten verlijmen van diverse
objecten voor constructie- en
assemblagedoeleinden waar een
vroege ingebruikname vereist is.
́́ Sikaflex®-113 Rapid Cure is
ontworpen voor het verlijmen
van talrijke bouwmaterialen
zoals metalen (staal, roestvrij
staal, verzinkt staal, …), hout en
materialen op basis van hout,
minerale ondergronden (beton,
pleister, gipsplaten, baksteen, …),
glas en spiegels, alsook coatings
(lakverf, poedercoating, …).

́́
́́
́́
́́
́́

KLEUR

Oplosmiddelvrij
Hoge hechtsterkte
Snel uithardend - 20 minuten
Toepassing binnen én buiten
Goede hechting op tal van
ondergronden

KOKER
290 ml

Wit

•

Grijs

•

Zwart

•

BOUWGIDS
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Sikaflex®-118 Extreme Grab
Montage- en constructielijm met extreme aanvangshechting.

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikaflex®-118 Extreme Grab is
ontworpen voor het zowel binnen
als buiten verlijmen en monteren
van diverse objecten zoals stenen,
bakstenen, vensterbanken en
dorpels, spiegels, houten balken
en tuinelementen, gipsplaten,
plaatmateriaal en vele andere.
́́ Sikaflex®-118 Extreme Grab is
ontworpen voor het verlijmen
en monteren van beton,
steen, natuursteen, klinkers,
vezelcement, keramiek, hout en
metaal.

́́ Extreme aanvangshechting
́́ Bevestiging van zware objecten
zonder tijdelijke bevestiging
́́ Goede verwerkbaarheid
́́ Zeer lage emissie
́́ Sterke en elastische hechting

KLEUR
Wit

BOUWGIDS

76 Kitten

KOKER
290 ml

•
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Landscaping

Sika® FastFix-131
Sika® FastFix-133 TP
Sika® Stone Protector
Sikagard®-715 W
Sikagard®-907 W
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Landscaping

Landscaping

Sika® FastFix-131

Sika® FastFix-133 TP

Vochtuithardend voegmateriaal voor alle soorten straatstenen
met een voegbreedte tussen 2 en 12 mm

Plaatsen en voegen van straatstenen/kasseien

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

Sika® FastFix-131 is een
vochtuithardend voegmateriaal
speciaal ontworpen voor voegen
tussen 2 en 12 mm. Het is geschikt
voor alle soorten straatstenen,
plaveien en klinkers. Voegmateriaal
op basis van zand ontworpen voor
gebruik met straatstenen in:
́́ opritten
́́ voetgangerspromenades
́́ tuinpaden, landscaping
́́ pleinen
́́ patio’s
́́ terrassen

́́ Gebruiksklaar
́́ Geschikt voor alle soorten
straatstenen
́́ Sneller dan traditionele
voegmethoden
́́ Hardt uit, zodat het voegmateriaal
niet wordt weggespoeld door regen
́́ Bestand tegen onkruid en
insecten
́́ Veroorzaakt geen vlekken
of verkleuringen van de
straatstenen
́́ Verweert op natuurlijke wijze in
lijn met de bestrating

Sika® FastFix-133 TP is een gebruiksklare
mortel voor het maken van een legmortel
en het opvoegen van straatstenen
(kasseien), stenen en betonnen dallen voor
berijdbare en niet-berijdbare zones zoals
pleinen, parkings, verkeersvrije straten of
tuinpaden en stoepen.

́́ Product 2 in 1 : realisatie van
mortelbed en opvoegen.
́́ Snelle binding zonder
scheurvorming, dankzij het
gecontroleerd expansie-systeem.
́́ Uitstekende hechting op
straatstenen (kasseien),
natuursteen, materialen op
basis van cement- gebonden
bindmiddel.
́́ Goede bestendigheid aan de
vorst/dooicyclus en strooizouten.
́́ Uitstekende bestendigheid aan
schokken en scheurvorming.
́́ Sterk verhoogde mechanische
druk/buigtreksterkte.
́́ Goede bestendigheid tegen
koolwaterstoffen.

Sika® FastFix-131 is bestemd voor het
voegen van bestratingen met een
matig verkeer: voetgangers, lichte
voertuigen. Het product is ontworpen
om zwaar verkeer te weerstaan.

KLEUR
Bruingeel

BOUWGIDS

80 Landscaping

ZAK

KLEUR

20 kg

•

Grijs

ZAK
25 kg

•
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Landscaping

Sika® Stone Protector

Sikagard®-715 W

Kleurloze verzegeling en bescherming voor natuursteen en blauwe
hardsteen

Mos- en algenverwijderaar

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sika® Stone Protector is een
kleurloze, vlekbestendige,
watergedragen verzegelings- en
beschermingslaag voor alle types
natuursteen voor binnen- en
buitentoepassing.
́́ Sika® Stone Protector is geschikt
voor gebruik op natuursteen
zoals Indische zandsteen, graniet,
leisteen, kalksteen en arduin.
Ideaal voor gebruik op paden,
patio’s, beton en betonklinkers.

́́ Oplosmiddelvrij - geen VOS.
́́ Binnen- en buitentoepassing.
́́ Wijzigt meestal het esthetische
uitzicht van de oppervlakte niet.
́́ Beschermt tegen accidenteel
morsen van o.a. thee, koffie, wijn
en andere voedingsmiddelen.

Om mossen, korstmossen, algen en andere
gelijkaardige verontreinigingen volledig
te verwijderen van alle gebruikelijke
ondergronden zowel binnen als buiten
(luifels, daken, dakgoten, patio’s, terrassen
en balkons, zonneweringen, muren,
vloeren, houten- of kunststof ramen) of op
sierstenen, grafstenen, enz.)

́́ Watergedragen vloeistof
met uitstekende
reinigingseigenschappen op zowel
gladde- als poreuze oppervlakken.
́́ Goed penetratie- en
dispersievermogen.
́́ Vrij van organische
oplosmiddelen.
́́ Fosfaatvrij.
́́ Geen vrijgave van schadelijke en
irriterende dampen (geen risico bij
binnentoepassing).
́́ Verenigbaar met de meeste
bouwmaterialen zoals baksteen,
natuursteen, beton, hout,
aluminium, roestvrij -en
witstaalplaten, alsook plastieken
materialen, rubber en geverniste
oppervlakken.
́́ Veroorzaakt geen verkleuring
noch vlekvorming van de
hierboven vermelde materialen.

KLEUR
Kleurloos

BUS
5l

•

KLEUR
Transparant
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BOUWGIDS
Bescherming natuur- en blauwe hardsteen

BUS
5l

•
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Landscaping
Sikagard®-907 W
Bescherming van poreuze oppervlakken en stabilisator voor
zandvoegen
> 2 in 1

TOEPASSINGEN

VOORDELEN

́́ Sikagard®-907 W is een is een
1-component hars, gebruiksklaar,
UV-bestendig en heeft een
dubbele functie: het beschermt
de poreuze ondergronden tegen
stagnerend water en olievlekken,
en het stabiliseert tevens het
zand in de voegen.
́́ Sikagard®-907 W kan toegepast
worden op straatstenen,
betonklinkers, opnieuw
samengestelde natuursteen,
betonv loeren, uitgewassen beton,
poreuze natuursteen, enz. voor
voetgangerszones en voetpaden,
ruimten blootgesteld aan verkeer,
terrassen, balkons, doorgangen,
patio’s, stoepen, parkings,
tankstations, winkelstraten

́́
́́
́́
́́
́́

́́
́́
́́
́́
́́
́́

́́
́́

KLEUR
Transparant na droging

BOUWGIDS
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Stabilisator en bescherming

Watergedragen 1-component.
UV- en weersbestendig.
Gemakkelijk toe te passen.
Beschermt tegen water, olie en
diesel.
Vermindert de vlekvorming
en contaminatie door
koolwaterstoffen.
Dooizout bestendig.
Verbetert de bestendigheid aan
dooi/vries cyclus.
Beperkt de groei van onkruid in de
zandvoegen.
Laat de voegen en ondergrond
ademen.
Beperkt zanderosie.
Vergemakkelijkt het reinigen van
de ondergrond en bevordert het
onderhoud.
Frist de ondergrond op door hem
een gesatineerd aspect te geven.
Vermindert de uitbloeiingen.

BUS

BUS

•

•

5l

20 l
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Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Tegellijm

1

3

voegmortel
De ondergrond moet
perfect vlak, dicht,
niet-vervormbaar,
vrij van deeltjes die
gemakkelijk loskomen
en voldoende oud zijn.
De ondergrond moet
ook zuiver zijn en vrij
van stof, vet, olie en
was.

Iedere kleine
oneffenheid, bult of
uitstekende kiezel kan
worden geëgaliseerd
en opgevuld met
een laag SikaCeram®
mortellijm, maximaal
5 mm dik, ten minste
2
24 u voor het leggen
van de keramische laag. Voor grote diktes dient u
de producten van de reeks Sikafloor® Level toe te
passen.

Gips gebaseerde
onderlagen of
onderlagen van
anhydriet, PVC,
linoleum en oude
vinylvloeren worden
vooraf behandeld met
een geschikte Sika
primer

Meng de zak van
25 kg met de nodige
hoeveelheid water met
een elektrische menger
(max. 500 opm) met
geschikte mengstaaf
aan lage snelheid, in
een zuivere emmer,
4
tot u een gladde,
klontervrije pasta bekomt. Laat het product na het
mengen bij voorkeur 5-10 min. binden en meng nog
even kort voor het aan te brengen.

SikaCeram® mortellijm
wordt aangebracht met
een getande plakspaan.
De hoeveelheid product
moet voldoende zijn om
de achterkant van de
tegels volledig te raken.

De betegeling moet
worden aangebracht
op verse tegellijm,
waarbij u voldoende
druk uitoefent om het
contact met de lijm
te verzekeren en de
tegel zich dus perfect
6
hecht. Als er zich een
oppervlakkige huid begint te vormen op de lijm,
moet u met de lijmkam nogmaals doorheen deze
lijm wrijven.

5

Het te voegen oppervlak
moet grondig gereinigd
zijn. De voegen mogen
geen tekenen van
water, lijm of andere
hechtingsverminderende
materie vertonen.

Meng een zak
product met de
nodige hoeveelheid
zuiver water om een
homogeen, romig
mengsel te verkrijgen.
Gebruik een goed
zuivergemaakte
2
elektrische menger
met lage snelheid (ong. 500 opm). Er mogen geen
klonters in het mengsel zitten en het moet een
perfect homogene kleur hebben.

In geval van toepassing
op vloeren die
onderworpen zijn
aan veel verkeer, op
gevels, zwembaden of
waar een verhoogde
elasticiteit gewenst is,
gebruikt u SikaCeram®
LatexGrout in plaats
van het mengwater.

SikaCeram® voegmortel
wordt aangebracht met
een rubber voegspaan
bekleed. Waarbij u
ervoor moet zorgen
dat de voeg over de
hele breedte en diepte
wordt opgevuld.
4
Vervolgens verwijdert u
met hetzelfde truweel, nu in verticale positie, het
overtollige product van de tegels.

1

3

Wanneer het product
begint uit te harden,
kunt u het reinigen
beginnen met een licht
vochtige spons. De
overblijvende sporen
van de voegmortel
op de tegels kunnen
5
de volgende dag
gemakkelijk worden verwijderd met een zachte
droge doek.

Onmiddellijk na het
aanbrengen, het
oppervlak met water en
spons reinigen.

7
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Gebruiksaanwijzing

SikaScreed® Binder

Sikadur® Combiflex sg / Sikadur® Combiflex Adhesive

SikaScreed® Binder
mengen met een
zuiver aggregaat, met
korrelgrootte variërend
tussen 0 en 8 mm voor
parket en 0 en 5-6 mm
voor tegels.
1

3

De dosering van
het bindmiddel
wordt vastgelegd
overeenkomstig met
het type vloer (zie
technische fiche).
2

Het product mengen
in een gewone
betonmixer, verticale
menger of chape-pomp
met water tot een
uiterst bewerkbare,
aardvochtige
consistentie bereikt
wordt.

Een samendrukbaar
materiaal volledig rond
de randen van de kamer
en rond iedere pilaar
aanbrengen, zodat
er een voeg ontstaat
en de dekvloer kan
uitzetten. Het product
4
aanbrengen met een
afstrijklat, op dezelfde manier als een normale
cementgebonden dekvloer. Zorg voor de nodige
dilatatievoegen.

Beton, steen, mortel
en schraaplagen:
Stralen of gelijkwaardig
gevolgd door zorgvuldig
stofzuigen / ontstoffen.
Bij verontreiniging moet
het oppervlak van de
Sikadur®-Combiflex SG
1
Tape worden gereinigd
met een droge of vochtige doek. Gebruik water en
geen solvent voor het reinigen.

3

Afwerken met een
plakspaan in kunststof
of door vlinderen,
binnen de 60 minuten.

5

5

Component A en B van
de Sikadur® Combiflex
Adhesive lijm samen
mengen gedurende
minimaal 3 minuten,
tot het bekomen
van een homogeen
mengsel.

Grondig gemengde
Sikadur® Combiflex
Adhesive lijm
aanbrengen aan
beide zijden van de
voeg / scheur op
een voorbereide
ondergrond. De
4
maskeertape op de
dilatatievoeg / scheur verwijderen.

De band stevig en
zonder luchtinsluiting
in de lijm drukken
door middel van een
geschikte roller. De
lijm moet worden
uitgedrukt en op beide
zijden van de band met
~ 5 mm.

De Sikadur®-lijm
op de maskeertape
aanbrengen.

De rode strip in
het midden en het
maskeertape aan beide
zijden verwijderen
om een net en precies
detail te creëren.
7
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In geval van
dilatatievoegen en
scheuren > 1 mm,
het midden van
de band mag niet
worden verlijmd aan
de ondergrond. In dit
geval de maskeertape
2
op de voeg of scheur
aanbrengen en op beide zijden van de voeg voordat
de lijm wordt aangebracht.

6

Tape-uiteinden worden
met elkaar verbonden
via thermisch lassen
met hete lucht. De
las-zone moet worden
voorbereid door de
ondergrond op te ruwen
met een schuurspons
8
of met schuurpapier.
Las-temperatuur: 380 - 400°C.
Overlapping: 40 à 50 mm.
BOUWGIDS
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Gebruiksaanwijzing

SikaCeram® EpoxyGrout

1

Het te voegen oppervlak moet grondig
gereinigd zijn. De
voegen mogen geen
tekenen van water, lijm
of andere hechtingsverminderende materie
vertonen.

SikaCeram®
EpoxyGrout wordt
aangebracht met een
hardrubber voegspatel,
waarbij u ervoor moet
zorgen dat de voeg
over de hele breedte en
diepte wordt opgevuld.
3
Vervolgens verwijdert u
met hetzelfde truweel, nu in verticale positie, het
overtollige product van de tegels.

Sikaceram® EpoxyRemover
Giet de vloeistof
(component B) bij de
pasta (component A)
en meng zorgvuldig
d.m.v. een elektrische
menger met lage
snelheid uitgerust
met (bij voorkeur)
2
een spiraalvormige
mengkop. Mengen tot het bekomen van een
homogene pasta die gemakkelijk met een
hardrubber voegspatel kan worden aangebracht.

4

Wrijf een vochtige,
goed absorberende
spons diagonaal over de
tegels. Zorg ervoor dat
u het product niet uit
de voeg verwijdert. Het
tegeloppervlak dient
volledig rein te zijn.

Verwijderen van
epoxyhars sluiers.
Verdunnen 1:5 met
water, aanbrengen en
enkele minuten laten
inwerken. Het product
verwijderen door middel
van een spons of pad.
1
Daarna, afspoelen met
zuiver water. De reiniger aanbrengen ten vroegste
48 uur na het opvoegen met de epoxymortel (24 uur
bij temperatuur > +20°C).

3

5
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2

Verwijderen van oude
resten van epoxyhars.
Het product onverdund
aanbrengen op de te
reinigen oppervlakte,
15 - 20 minuten laten
inwerken, afwrijven
met een vilt en
afspoelen met zuiver
water.

Verwijderen van
vlekken op fijne gres.
Het product onverdund
aanbrengen op
de vlekken. Laten
inwerken tot het droog
is en daarna afspoelen
met zuiver water.

Om de reiniging van
voegen, uitgevoerd
met mortels op basis
van epoxyhars, te
vergemakkelijken 5%
tot 10% SikaCeram®
EpoxyRemover aan
het reinigingswater
4
toevoegen. De spons
vaak afspoelen en het reinigingswater regelmatig
verversen.

Om te ontvetten en
was te verwijderen.
Verdunnen 1:5 met
water, aanbrengen
en enkele minuten
laten inwerken. Het
product verwijderen
door middel van een
spons of pad. Daarna,
afspoelen met zuiver
water.

Normale reiniging
van oppervlakken.
Verdunnen 1:10 tot
1:20 met water en
aanbrengen op het
oppervlak. Enkele
minuten laten inwerken
en afwrijven met een
6
reinigingsmachine of
borstel. De resten bij middel van een nat-zuiger
of zwabber verwijderen. Tenslotte, zorgvuldig
reinigen met water.

BOUWGIDS
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Normen

Tegellijmen

Voegmortel

Norm EN 12004

Norm EN 13888

Deze norm bepaalt de specificaties en methodes voor het classificeren van lijmen voor
keramische tegels en gelijkaardige materialen op vloeren en wanden.

Deze norm bepaalt de specificaties en methodes voor het classificeren van voegmortels voor
keramische tegels en gelijkaardige materialen op vloeren en wanden. Deze norm verdeelt de
voegmortels in 2 categorieën.

C

Mortellijmen van hydraulische bindmiddelen in poedervorm, te mengen
met water of een andere geschikte vloeistof vlak voor gebruik

D

Dispersielijmen, gebruiksklare pasta’s op basis van organische bindmiddelen
in waterige dispersie

CG

Voegmortels van hydraulische bindmiddelen in poedervorm, te mengen met
water of een andere geschikte vloeistof vlak voor gebruik

R

Lijmen op basis van 2 of meer componenten die voor gebruik worden gemengd
en die verharden ten gevolge van een chemische reactie

RG

Hars-gebonden voegmortels op basis van 2 of meer componenten die voor
gebruik worden gemengd en die verharden ten gevolge van een chemische
reactie

Het verdeelt mortels in twee categorieën:

Klasse 1

Normale lijm
(voldoet aan minimumcriteria)

Klasse 2

Verbeterde lijm
(met bijkomende criteria)

F

Lijm met snelle verharding

Klasse 1

Normale mortels
(voldoen aan minimumcriteria)

T

Lijm met beperkte afglijding

Klasse 2

Verbeterde mortels (met bijkomende criteria, verminderde water-opslorping,
hoge slijtbestandheid)

E

Lijm met verlengde open tijd

Er zijn twee klassen cementgebonden mortels (CG), afhankelijk van verschillende bijkomende
criteria:

Bijkomende criteria:
CG2W: Verbeterde mortel met beperkte water-opslorping
CG2Ar: Verbeterde mortel met verhoogde slijtweerstand

Norm EN 12002
Deze norm bepaalt de dwarse vervormbaarheid (elasticiteit) van cementgebaseerde lijmen en
verdeelt ze in twee categorieën.
S1

Vervormbare mortel met een dwarse vervormbaarheid
tussen 2,5 en 5 mm

S2

Zeer vervormbare mortel met een dwarse vervormbaarheid ≥ 5 mm
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Kleurenkaart

SikaCeram® EpoxyGrout

SikaCeram® CleanGrout

100
Snow

103
Ivory

120
Agata

00
White

01
Manhattan

02
Ice

03
Ash

04
Antracite

121
Moon Stone

122
Petra

123
Night

06
Jasmin

07
Anemone

08
Beige

09
Sand

10
Brown

11
Cotto

12
Dark Brown

13
Magnolia

14
Amaranth

15
Ruby

16
Caramel

17
Crocus

19
Navy Blue

20
Aquamarine

21
Aniseed

22
Green

23
Yellow

24
Pergamon

29
Light grey

30
Total Black

Sikasil®-C

Transparant

Transparant grijs

Wit

Ash

Beige

Manhattan

Pergamon

Jasmine

Lichtgrijs

Zilvergrijs

Middelgrijs

Betongrijs

Caramel
Bruin

Antraciet

Alhoewel het drukken zo nauwgezet mogelijk gebeurd is, kunnen kleuren licht afwijken
van de originele kleur.
BOUWGIDS
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Zwart

Alhoewel het drukken zo nauwgezet mogelijk gebeurd is, kunnen kleuren licht afwijken
van de originele kleur.
BOUWGIDS
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Pictogrammen

PRODUCTOMSCHRIJVING

2-component
product

Product te
gebruiken in een
percentage water

Snelbindend
product

Verwerkingstijd

Maximum
laagdikte

Lijmdikte

Voegbreedte

Voegdiepte

Vloerverwarming

Geschikt voor
industriële
vloeren

Voor toepassing
in zwembaden

Geschikt voor
overtegelen

GEBRUIK

Open tijd

TOEPASSINGSCONDITIES

Toepassing
op gevels

BOUWGIDS
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Voor groot
formaat tegels
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Alfabetische lijst

Purigo®-5S10
Sika® Airmix
57
SikaCeram®-204 Medium
40
SikaCeram®-205 Large
42
SikaCeram®-205 Medium
41
SikaCeram®-250 StarFix
43
SikaCeram®-260 StarFlex
44
SikaCeram®-270 MultiFlow
45
SikaCeram®-290 StarLight
46
SikaCeram®-295 StarS2
47
SikaCeram®-355 StarPaste
48
SikaCeram®-500 Ceralastic
49
SikaCeram® CleanGrout
60
SikaCeram® EpoxyGrout
62
SikaCeram® EpoxyRemover
63
SikaCeram® LargeGrout
61
SikaCeram® LatexGrout
50
SikaCeram® Sealing Membrane W
31
Sikadur® Combiflex SG
33
Sikadur® Combiflex Adhesive
33
Sika® FastFix-131
80
Sika® FastFix-133 TP
81
Sikaflex®-11 FC+
69
Sikaflex®-112 Crystal Clear
73
Sikaflex®-113 Rapid Cure
75
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Sikaflex®-118 Extreme Grab
76
Sikafloor®-01 Primer
11
Sikafloor®-02 Primer
12
Sikafloor®-03 Primer
13
Sikafloor®-100 Level
19
Sikafloor®-200 Level
20
Sikafloor®-300 Level
21
Sikafloor®-300 Rapid Level
22
Sikafloor®-400 Level
23
Sikafloor® Level-30
18
Sikagard®-715 W
83
Sikagard®-907 W
84
SikaHyflex®-250 Facade
72
SikaLatex®55
Sikalastic®-220 W
28
Sika® Primer-3N
68
Sika® Screed-1
8
SikaScreed® Binder
9
Sika® SealTape-F
29
Sikasil®-C70
Sikasil® Pool
71
Sika® Stone Protector
82
SikaTack® Panel-50
74
SikaTop®-107 Protection
32
Sika ViscoBond®56

ONTDEK DE WERELD
VAN SIKACERAM®
INNOVATIEVE
BETEGELINGSSYSTEMEN
BOUWGIDS
INNOVATIEVE
BETEGELINGSSYSTEMEN

www.sikaceram.be is gewijd aan het volledig gamma tegellijmen inclusief chapes, egalisatiemortels,
voegmortels en gekleurde voegkitten.
Op deze site vindt u onze oplossingen voor tegelafwerkingen voor zowel binnen als buiten en dit met
alle verschillende soorten en formaten van tegels.
Sika biedt speciale systemen voor nieuwbouw en
renovatiewerken, met kwaliteitsvolle oplossingen
die een duurzame afwerking verzekeren.

MEER INFO:
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