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TECHNISCHE FICHE

Sika® Antisol® DA
NABEHANDELINGSMIDDEL VOOR VERS BETON EN MORTEL

OMSCHRIJVING
Nabehandelingsproduct met hoge bescherming tegen 
atmosferische invloeden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Verhinderen van krimpscheuren door vroegtijdige uit-
droging in de plastische fase van verse beton en mor-
tel, voor wegen, autosnelwegen, kanalen, kunstwer-
ken, dunne gewelven, vloerplaten en cementgeba-
seerde dekvloeren, afwerkingsbepleisteringen, gepre-
fabriceerde betonelementen en betonbuizen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Sika® Antisol® DA laat een dunne dampremmende film 
na die het beton tegen vroegtijdige uitdroging be-
schermt.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis Alifatisch gedesaromatiseerd koolwaterstof

Verpakking Bus van 20 l (verloren verpakking) 
Vat van 200 l (verloren verpakking)

Uiterlijk / Kleur Vloeibaar, doorschijnend

Houdbaarheid 12 maanden vanaf de productiedatum

Opslagcondities Opslaan in de originele, ongeopende en onbeschadigde afgesloten verpak-
king bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Beschermen tegen direct 
zonlicht.

Dichtheid 0,81 kg/l

Droge stof gehalte 10%

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik 100 à 120 g/m² (6,75 à 8,1 m²/l) 
Het verbruik is afhankelijk van de wind, vochtigheid en temperatuur, als-
ook van de oppervlakteruwheid (gestructureerd of glad / gladgestreken 
met truweel).
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Uitrusting Voor grote oppervlakken:
Airless spuitapparatuur▪

Voor kleine oppervlakken:
Handmatige oplosmiddelbestendige tuinsproeier▪
Handpompje▪

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.

BEPERKINGEN
Net als de meeste nabehandelingsproducten is dit 
een sacrificieel product dat mettertijd door slijtage 
zal verdwijnen. De snelheid van verdwijnen hangt af 
van de mate van belasting en de dikte van de laag. 
Indien geen ongelijkmatig uitzicht geoorloofd is, dan 
het product - nadat het zijn functie uitgeoefend 
heeft- mechanisch of chemisch verwijderen.

▪

Breng het product niet overmatig dik aan, zeker als 
het later niet zal verwijderd worden, daar het pro-
duct dan kleverig kan worden aan zijn oppervlak en 
vuil kan aantrekken.

▪

Indien er later op het beton een andere 
bekleding/coating komt, altijd de laag Sika® Antisol® 
DA eerst mechanisch of chemisch verwijderen.

▪

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
VERWERKING

Sika® Antisol® DA moet in een gelijkmatige laag, zon-
der druipers aangebracht worden a rato van 100 à 120 
g/m² binnen de 30 minuten na het afstrijken van het 
beton en in ieder geval na het verdwijnen van de wa-
terfilm op het beton.

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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Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
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