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TECHNISCHE FICHE

SikaControl®-700 Easygrip
VLOEIBAAR ADDITIEF VOOR ZELFVLOEIENDE DEKVLOEREN ZONDER OPPERVLAKTEFILM

OMSCHRIJVING
SikaControl®-700 Easygrip is een vloeibaar additief dat 
is ontwikkeld is voor de aanmaak van Sika® Synticha-
pe®, een zelfvloeiende dekvloer op basis van calcium-
sulfaat, en de zelfvloeiende dekvloeren op basis van 
cement, Sika® ViscoChape® en Sika® LevelChape HCS.
Het maakt het mogelijk om een dekvloer zonder op-
pervlaktefilm te maken, en zo het schuren 
vooraleer de vloer te overlagen te beperken of zelfs te 
elimineren.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SikaControl®-700 Easygrip wordt aanbevolen voor het 
maken van zelfvloeiende dekvloeren zonder opper-
vlaktefilm.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
SikaControl®-700 Easygrip is een speciaal geformuleer-
de en gepatenteerde toeslagstof die wordt gebruikt 
om een zelfvloeiende dekvloer zonder oppervlaktefilm 
te verkrijgen. Door zijn zowel fysische als chemische 
werking beperkt het product de stijging van bepaalde 
ionen naar het oppervlak van de dekvloer, die dan 
zouden gaan carbonateren en verantwoordelijk zijn 
voor het ontstaan van een oppervlaktelaag.
 
De toevoeging van SikaControl®-700 Easygrip aan de 
formulering maakt het mogelijk om, zodra de dekvloer 
is uitgehard, het schuren vóór het leggen van de vloer-
bedekking te beperken of zelfs te elimineren. Het is 
echter altijd noodzakelijk om het uiterlijk van het uit-
geharde dekvloeroppervlak te controleren om de 
graad van doeltreffendheid van het product te beoor-
delen.

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking 175 kg vat▪
840 kg container▪

Uiterlijk / Kleur Dikke witte vloeistof 

Houdbaarheid 9 maanden in een onbeschadigde verpakking.

Opslagcondities Beschermen tegen vorst. 

Dichtheid 0,86 ± 0,05

pH-Waarde 9,5 ± 1,0

Verbruik Doseringsbereik: 0,25 tot 1 % van het totale bindmiddelgewicht, afhanke-
lijk van de gewenste effectiviteit. Voorafgaande proeven worden sterk 
aanbevolen om de dosering voor elk betonmengselontwerp te optimalise-
ren.
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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.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
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 gege-
vens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
SikaControl®-700 Easygrip wordt samen met het 
mengwater toegevoegd.

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

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 omstandighe-
den 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 aanbevelin-
gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De ge-
bruiker van het product moet de verenigbaarheid van 
het product testen voor de beoogde toepassing en 
doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigen-
schappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou 
in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden ge-
bracht, in de veronderstelling van een uitvoering die 
niet conform is met onze inlichtingen. De eigendoms-
rechten 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 techni-
sche fiche te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.
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