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Sikafloor® EpoCem® Module 
Epoxy bindmiddel in waterdispersie 

Product 
Omschrijving 

 
2-componenten epoxy in waterdispersie. Oplosmiddelvrij. 

Toepassingen Als primer voor Sikafloor-81/82 EpoCem.  
 
Als bindmiddel voor Sikafloor-81/82 EpoCem, Sikagard-720 EpoCem, SikaTop 
Armatec-110 EpoCem. 

Voordelen  Uitstekende hechtlaag voor Sikafloor 81/82 EpoCem op minerale ondergronden.
 Voorgedoseerde kits. 

Productinformatie  

Vorm  

Uiterlijk / Kleur Component A : witte vloeistof 
Component B : zwarte vloeistof 

Verpakking Voorgedoseerde kit van 4 kg (A+B) 
Voorgedoseerde kit van 40 kg (A+B) 
Voorgedoseerde vat van 200 kg (Component A : 57 kg / Component B : 143 kg) 

Opslag 
 

Opslagcondities Opslaan in originele, ongeopende verpakking in een vorstvrije plaats. 

Houdbaarheid 24 maanden 

Technische gegevens 
 

Densiteit Mengsel A + B : 1,0 kg/l (bij +20°C) 
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Systeeminformatie  

Nota op de uitvoering 
 

Verbruik 0,2 tot 0,4 kg/m² in functie van de poreusheid van de ondergrond 
 
Bij zeer jonge ondergrond, moet men twee lagen aanbrengen met een wachttijd 
van minimum 12uur en maximum 36uur. 

Voorbereiding van de 
ondergrond 

De ondergrond moet gezond en bestendig zijn, ontdaan van de niet hechtende 
delen, cementhuid, olie, vet. Het kan aangebracht worden op vochtige 
cementondergronden en eveneens op zeer jonge (2 dagen) betonnen 
ondergronden. 

Toepassings-
voorwaarden / 
beperkingen 

 

Ondergrondtemperatuur Minimum +8°C / Maximum +40°C 

Relatieve luchtvochtigheid ~ 80% 

Verwerkingsinstructies 
 

Mengverhouding Component A : B = A : B = 1,14 : 2,86 gewichtsdelen 

Mengen De componant A (witte vloeistof) goed schudden, hieraan component B toevoegen 
(zwarte vloeistof). Krachtig schudden of mengen met een elektrische menger 
gedurende tenminste 1 minuut. Het is verboden om water toe te voegen. 

Aanbrengen / 
Gereedschap 

Met de borstel of de rol. Geen meerdikte aanbrengen. Op poreuze ondergronden 
(zeer snelle absorptie) nogmaals een impregnatielaag aanbrengen. 
 
Niet instrooien met kwartszand wanneer hij als primer voor de Sikafloor-81/82 
EpoCem wordt gebruikt. 

Praktische Gebruiksduur ± 45 minuten   
 
Opgelet: Het einde van de gebruiksduur is moeilijk visueel te controleren. 

Reiniging gereedschap Reinig alle gereedschap en verwerkingsmaterieel onmiddellijk na gebruik met 
water. 
Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd. 

Waardenbasis Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op 
laboratoriumtests. 
De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden 
waar wij geen controle over hebben. 

Lokale beperkingen Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als 
gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale product-
informatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden. 

Gezondheids- en 
veiligheids-
voorschriften 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van 
chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad 
die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. 

Herinnering Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 
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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 het lokale 
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan 
worden op verzoek verstrekt. 
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