TECHNISCHE FICHE

Sikafloor®-2600
2-COMPONENTEN, SOLVENTVRIJ, GEKLEURD EPOXYHARS BINDMIDDEL,
VOOR DE AANMAAK VAN ZELFVLOEIENDE VLOERCOATINGS

Sikafloor®-2600 is een 2-componenten, solventvrij, gekleurd epoxyhars bindmiddel, voor de aanmaak van
zelfvloeiende, ook bekend als zelfnivellerende vloercoatings.

▪ Voor aanmaak van ingestrooide, antislip vloercoatingsystemen voor toepassing op beton of andere cementgebaseerde ondergronden met specifieke eisen
op het vlak van slipweerstand zoals in de drankenen levensmiddelenindustrie, of andere productiefaciliteiten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Sikafloor®-2600 is alleen geschikt voor gebruik door
ervaren professionals.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

OMSCHRIJVING

▪ Voor de aanmaak van zelfvloeiende (zelfnivellerende) vloercoatings voor toepassing op beton en/of cementgebaseerde ondergronden met normale tot
middelzware belastingen, zoals opslag- en productieruimtes, werkplaatsen, garages, laadperrons, enz.

Eenvoudig verwerkbaar
Kosteneffectief
Vloeistofdicht
Glanzend oppervlak
Ideaal voor het creëren van antislipafwerkingen
Fenolvrij

PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis

Epoxyhars

Verpakking

Component A 19,90 kg
hars
Component B 5,10 kg
verharder
Component A + B 25,00 kg
voorverpakt en
klaar om te mengen

219 kg
56 kg

657 kg (3 x 219
kg)
168 kg

275 kg

825 kg

Houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedatum

Opslagcondities

Het product dient in de originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog te worden opgeslagen tussen +5°C en +30°C.

Kleur

Standaard kleuren:
RAL 7030, 7032, 7035, 7038, 7040
Pastel kleuren:
RAL 1001, 1002, 1003 ca, 1007, 1015, 3000 ca, 3003, 5014, 5018, 5024,
6010, 6011 ca, 6019, 6021 ca, RAL 7000 ca, 7001, 7004, 7011, 7012, 7015,
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7016, 7023 ca, 7024, 7031, 7033, 7036, 7037, 7042, 7043, 7044, 7045, RAL
8017 ca, RAL 9001, 9002, 9003 ca, 9005, 9010, 9016, 9018, NCS S 5502
Y, NCS S 7502 Y
Bright kleuren:
RAL 1021 ca, RAL 3009 ca, RAL 5007, 5010, 5012, 5015 ca, 5017 ca, 5020,
RAL 6029 ca
Uiterlijk / Kleur

Component A - hars
Component B - verharder

vloeistof, gekleurd
vloeistof, transparant

*Als gevolg van de variaties in de grondstoffen zijn lichte kleurverschillen tussen de verschillende batches
onvermijdelijk.

Dit type van epoxyhars coatingsysteem is in het algemeen niet kleurvast bij
blootstelling aan UV licht en weersinvloeden. Dit heeft echter geen invloed
op de karakteristieken en prestatie van de coating.
Dichtheid

Component A - hars
Component B - verharder
Component A + B (gemengd)
Gevuld 1 : 0,5 (gevuld met fijne vulstoffen)

~ 1,57 kg/l
~ 1,05 kg/l
~ 1,43 kg/l
~ 1,70 kg/l

TECHNISCHE INFORMATIE
Shore D hardheid

~ 72

Druksterkte

Hars gevuld 1:0,5 met gegradeerd kwartszand Geba BSC 413
~ 50 N/mm²
na 28 dagen bij +23°C

(EN 196-1)

Hars gevuld 1:0,5 met gegradeerd kwartszand Geba BSC 413
~ 25 N/mm²
na 28 dagen bij +23°C

(EN 196-1)

Buigtreksterkte

Chemische bestendigheid

na 7 dagen bij +23°C

(DIN 53505)

Bestand tegen veel chemicaliën.

SYSTEEMINFORMATIE
Systemen

Zelfvloeiende laag
Sikafloor ® Multidur ES-24 AT
Primer 1 x Sikafloor®-150/-151/-161
Basislaag 1 x Sikafloor®-2600 gevuld 1:0,5 (gewichtsdelen) met kwartszand
bv. BCS 413 / Geba
Optionele verzegelingslaag
Glanzende afwerking: 1 x Sikafloor®-316 met 2% Sikafloor® antislipmiddel
Satijn afwerking: 2 x Sikafloor®-304 W

VERWERKINGSINFORMATIE
Mengverhouding

Component A : component B = 796 : 204 (in gewichtsdelen)

Verbruik

Zelfvloeiende laag
Sikafloor Multidur ES-24 AT
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Primer
Sikafloor®-150/-151-161
Egaliseerlaag (indien nodig)
Sikafloor®-150/-151/-161
Zelfvloeiende laag
1* x Sikafloor®-2600

0,3 - 0,5 kg/m²
Zie respectievelijke productinformatiebladen
~ 1,95 kg/m²/mm van het mengsel
komt overeen met ~ 1,3 kg/m²/mm
bindmiddel

0,5* x kwartszand vb. BCS 413/Geba
Glanzende afwerking Sikafloor-316 ~ 80 g/m²
met
2% Sikafloor antislipmiddel
of
Glanzende afwerking Sikafloor-316
met
2 - 5% glasparels 100 - 200 µm
Zijdeglans coating Sikafloor-304 W

~ 80 g/m²

2* ~ 135 - 150 g/m²

* Het verbruik is afhankelijk van de gewenste laagdikte.
In het algemeen geldt de vermelde vulgraad voor de standaardkleuren, de
gespecifieerde laagdiktes, en een materiaal- en ondergrondtemperatuur
van +20°C.
Afhankelijk van de ondergrond- en omgevingstemperatuur kan het verbruik 0,2 à 0,3 kg/m² variëren. Bij temperaturen < 15°C dient met een hoger verbruik rekening gehouden te worden.
Opmerking: Alle vermelde verbruiken zijn theoretisch en houden geen rekening met een meerverbruik wegens de porositeit, de ruwheid en het
profiel van de ondergrond, noch met materiaalverlies.
Hogere verbruiken of laagdiktes zullen additieven doen drijven op het oppervlak (vorming vettige filmlaag). In het geval van overlaging, bv. aanbrengen van verzegelingslaag, dient deze film verwijderd te worden door
het grondig reinigen van het oppervlak. Hiervoor wordt Taski Jontec
Deepstrip als reinigingsmiddel geadviseerd.
Omgevingstemperatuur

Minimaal +10°C, maximaal +30°C

Relatieve luchtvochtigheid

Maximaal 75%

Dauwpunt

De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal
dient tijdens het toepassen en de uitharding minimaal 3°C hoger te zijn
dan het dauwpunt. Bescherm het pas aangebrachte product tegen condensatie en water tot het volledig uitgehard en doorhard is.

Ondergrondtemperatuur

Minimaal +10°C, maximaal +30°C

Vochtgehalte ondergrond

< 4% vocht (gewichtsdelen)
Testmethode: Sika® Tramex meter of CM methode. Geen optrekkend
vocht conform ASTM (polyethyleen folie test).

Uithardingstijd

Sikafloor®-2600 op Sikafloor-150
Ondergrond
Minimaal
temperatuur
+10°C
24 uur
+20°C
12 uur
+30°C
6 uur
Sikafloor®-2600 op Sikafloor-151/-161
Ondergrond
Minimaal
temperatuur
+10°C
24 uur
+20°C
12 uur
+30°C
8 uur
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Maximaal
3 dagen
2 dagen
1 dag
Maximaal
3 dagen
2 dagen
1 dag

Sikafloor®-2600 op Sikafloor®-2600
Ondergrond
Minimaal
temperatuur
+10°C
30 uur
+20°C
24 uur
+30°C
16 uur

Maximaal
3 dagen
2 dagen
1 dag

Sikafloor-264 N op Sikafloor®-2600
Ondergrond
Minimaal
temperatuur
+10°C
30 uur
+20°C
24 uur
+30°C
16 uur

Maximaal
3 dagen
2 dagen
1 dag

Opmerking: Deze tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingscondities; in het bijzonder door temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
Verwerkt product klaar voor gebruik

Belasting
Voetgangersverkeer
Licht belastbaar
Volledig
uitgehard

+10°C
~ 72 uur
~ 6 dagen
~ 10 dagen

+20°C
~ 24 uur
~ 4 dagen
~ 7 dagen

+30°C
~ 18 uur
~ 3 dagen
~ 5 dagen

Opmerking: deze tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingsomstandigheden. Hogere temperaturen zullen de
wachttijden verkorten, en lagere temperaturen zullen de wachttijden verlengen.

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

BEPERKINGEN
Hogere verbruiken of laagdiktes zullen additieven
doen drijven op het oppervlak (vorming vettige filmlaag).
In het geval van overlaging, bv. aanbrengen van verzegelingslaag, dient deze film verwijderd te worden door
het grondig reinigen van het oppervlak. Hiervoor
wordt Taski Jontec Deepstrip als reinigingsmiddel geadviseerd.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering,
opslag en afvoer van chemische producten, dient de
gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad
te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische,
toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.
RICHTLIJN 2004/42/CE - BEPERKING VAN VOS EMISSIES
Volgens de EU-Richtlijn 2004/42, het maximum toegestane VOS-gehalte (Productcategorie IIA / j type sb) is
500 g/l (grenswaarden 2010) van het gebruiksklare
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product.
Het maximum gehalte van Sikafloor®-2600 is < 500 g/l
VOS voor het gebruiksklare product.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGRONDKWALITEIT / VOORBEHANDELING
De betonnen ondergrond dient schoon en droog te
zijn, met een uniform, open van textuur, opgeruwd,
fijnruwig en schuurpapierachtig oppervlak. De druksterkte moet minimaal 25 N/mm² bedragen, en de
treksterkte minimaal 1,5 N/mm². Het vocht in de ondergrond moet kleiner dan 4% (gewicht) bedragen op
het moment van toepassing.
De ondergrond moet vrij zijn van alle losse of brokkelige delen, cementhuid, of verontreinigingen zoals vuil,
olie, vet, oude coatinglagen of andere oppervlaktebehandelingen.
De ondergrond met een geschikte mechanische methode voorbereiden zoals stofarm stralen. Alle zones
die geen voldoende sterkte vertonen of die gecontamineerd zijn, moeten mechanisch uitgebroken en verwijderd worden. Oppervlaktedefecten, zoals gietgalletjes en kleine gaatjes moeten volledig worden opengemaakt en opgevuld/hersteld worden met geschikte
producten uit het Sikafloor®, Sikadur® of Sikagard® assortiment.
Bij twijfel vooraf de voorbereiding testen op een representatief proefvlak.
MENGEN
Eerst component A grondig mechanisch omroeren.
Daarna component B volledig toevoegen aan component A en gedurende minimaal 2 minuten mengen tot

een volledig homogeen mengsel is bekomen.
Voeg vervolgens geschikt, zuiver, gewassen en gedroogd kwartszand toe bv. BSC 413 / Geba, en meng
terug gedurende ongeveer 1 minuut tot een volledig
homogeen mengsel is ontstaan.
Om zeker te zijn van een volledige menging, het gemengde materiaal overgieten in een schoon vat en
nogmaals kort mengen.
Een te snelle en te lange menging vermijden om luchtinsluitingen te minimaliseren.
Menggereedschap
Elektrisch mengtoestel op lage snelheid (300 - 400
t.p.m.) of andere geschikte mengapparatuur.
VERWERKING
Controleer en registreer vooraleer het product aan te
brengen, het vochtgehalte van de ondergrond, de relatieve vochtigheid en het dauwpunt.
Zelfvloeiende coating:
De voorbereide Sikafloor®-2600 op de vloer uitgieten
en gelijkmatig verdelen op de correct voorbereide en
geprimerde ondergrond met een getande plakspaan.
Daarna het product kruislings ontluchten met een
prikroller.
Instrooisysteem:
Giet de klaargemaakte Sikafloor®-2600 op de vloer en
verdeel het product gelijkmatig over het oppervlak
met een getande plakspaan. Vervolgens de coating
ontluchten met een prikroller.
Bij +20°C, na ongeveer 15 minuten (maar niet langer
wachten dan 30 minuten) het kwartszand (0,3 - 0,9
mm of 0,7 -1,2 mm, zoals gewenst) uniform vol en zat
instrooien.
Verzegelingslaag met Sikafloor-264 N
Een Sikafloor-264 N verzegelingslaag kan met
een vloerwisser of verfrol aangebracht worden, waarna deze laag kruisgewijs doorrold moet worden met
kortharige verfrol, opdat ze uniform en gelijkmatig
verdeeld zou zijn.
REINIGING GEREEDSCHAP
Reinig alle gereedschap en materieel onmiddellijk na
gebruik met Verdunner C of Sika® Colma Reiniger. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

ONDERHOUD
Om een duurzame, hoogkwalitatieve afwerkingskwaliteit te verzekeren, en het esthetisch uitzicht te behouden, bevelen we het gebruik van een geschikt vloeronderhoudsproduct en frequente reiniging met geschikte
producten aan. Schurende reinigingsmiddelen moeten
Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

vermeden worden. In het algemeen moet het schoonmaakschema door het reinigingsbedrijf worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden, zoals:
Reinigingsoplossing aanbevolen voor glanzende afwerkingen:
1e stap: Taski Jontec No. 1
2e stap: Taski Jontec Eternum or Timesaver, 1 - 2 behandelingen
Reinigingsoplossing aanbevolen voor zijdeglans afwerkingen:
1e stap: Taski Jontec No. 1
2e stap: Taski Jontec Matt, 1 - 2 behandelingen

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.

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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