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TECHNISCHE FICHE

SikaCeram® LatexGrout
LATEX POLYMERE TOESLAGSTOF, TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN CEMENTGEBA-
SEERDE VOEGMORTELS

OMSCHRIJVING
SikaCeram® LatexGrout is een toeslagstof op basis van 
een synthetische latex emulsie, die als mengwater 
voor poedervormige cementgebonden voegmortels 
wordt gebruikt. Wanneer SikaCeram® LatexGrout 
wordt gemengd met het poeder van de voegmortel, 
verhoogt het de hechting, oppervlaktehardheid, flexi-
biliteit en mechanische sterkte, en vermindert het de 
absorptie. Geschikte voegmortels waaraan SikaCe-
ram® LatexGrout kan toegevoegd worden zijn SikaCe-
ram® LargeGrout en SikaCeram® CleanGrout.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Keramische vloeren blootgesteld aan intensief voet-
verkeer

▪

Keramische bekledingen bevestigd op hout▪
Keramische bekledingen geïnstalleerd buiten of in 
zwembaden

▪

Vloeren die onderworpen worden aan frequente en 
grondig wasbeurten, zoals in badkamers, douches in 
gymzalen, sportcentra, enz.

▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Versterkt de hechting aan de tegel▪
Verhoogt de hardheid aan het oppervlak▪
Vergroot de flexibiliteit▪
Vergroot de mechanische sterkte▪
Vermindert de absorptie▪

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis Waterige emulsie van synthetische harsen en speciale additieven

Verpakking Bus van 5 kg (4,63 l)

Uiterlijk / Kleur Witte vloeibare emulsie

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum

Opslagcondities Het product moet worden bewaard in de originele, ongeopende en onbe-
schadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij temperatu-
ren tussen +5 °C en +35 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.

Dichtheid ~1,08 kg/l
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VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik Te mengen product Hoeveelheid
SikaCeram® LatexGrout

SikaCeram® CleanGrout 1,4 l per zak van 5 kg
SikaCeram® LargeGrout 5,5 l per zak van 25 kg

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGRONDKWALITEIT / VOORBEHANDELING

De Technische Fiches van SikaCeram® LargeGrout en 
SikaCeram® CleanGrout raadplegen.

MENGEN

Raadpleeg de Technische Fiches van SikaCeram® Large-
Grout en SikaCeram® CleanGrout, en vervang de ver-
melde waterhoeveelheden met SikaCeram® LatexG-
rout.

VERWERKING

De Technische Fiches van SikaCeram® LargeGrout en 
SikaCeram® CleanGrout raadplegen.

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschap en materieel met water on-
middellijk na gebruik. Uitgehard materiaal kan enkel 
mechanisch worden verwijderd.

BEPERKINGEN
De Technische Fiches van SikaCeram® LargeGrout en 
SikaCeram® CleanGrout raadplegen.

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.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot 
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productin-
formatieblad voor de precieze beschrijving en toepas-
singsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering, 
opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij 
naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die 
fysische, ecologische, toxicologische en andere veilig-
heidsgegevens bevat.

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 het lokale techni-
sche informatieblad te raadplegen voor het betreffen-
de product; exemplaren hiervan worden op verzoek 
verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

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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