
 

TECHNISCHE FICHE 
Purigo® 5S 
 

OPPERVLAKTEVERHARDER, STOFVERMINDERAAR. NIET FILMVORMEND. 

 
 

PRODUCTOMSCHRIJVING Purigo® 5S is gebruiksklaar en wordt gebruikt om het beton te verharden 
en stofvrij te maken. 

Purigo® 5S kan geen onvoldoende mechanische weerstand verbeteren, of 
een slechte kwaliteit van beton. 

TOEPASSINGEN 

 Purigo® 5S kan zowel op nieuw als op oud beton geplaatst worden. Het 
product is niet geschikt voor natuursteen. 

 Purigo® 5S kan gebruikt worden om de brokkelige oppervlakken te 
verharden, vooraleer te schilderen. 

 Betonherstellingen zijn perfect uitvoerbaar na gebruik van Purigo® 5S.. 
EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN 

 Gebruiksklaar. 
 Gemakkelijk aan te wenden. 
 Goede indringing van de ondergrond. 
 Maakt de ondergrond harder. 
 Stofwerend. 

VORM KLEUR 

Transparant. 

VERPAKKING 

Bus van 5 l 
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OPSLAG OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID 

12 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de originele 
verpakking bij een temperatuur begrepen tussen +5°C en +35°C. 

TECHNISCHE GEGEVENS DENSITEIT 

1 kg/l 

ONTVLAMBAARHEID 

Onontvlambaar 

GIFTIGHEID 

Geen giftige uitwasemingen 

SYSTEEMINFORMATIE  

TOEPASSINGSDETAILS VERBRUIK 

Hangt af van de ruwheid van het oppervlak en de poreusheid: ongeveer 
0,150 kg à 0,250 kg/m²/laag. 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 

De ondergrond moet droog, zuiver, vrij van olie, vetten, modder en alle 
niet-hechtende delen zijn. 
Het beton moet minstens 28 dagen uitgehard zijn vóór de plaatsing. 

VERWERKINGSRICHTLIJNEN VERWERKINGSMETHODE / GEREEDSCHAP 

Purigo® 5S is gebruiksklaar en kan met een plastieken gieter of verstuiver 
op het betonnen oppervlakte aangebracht worden. Het moet gelijk 
verdeeld worden om een uniforme indringing te bekomen. Geen plassen 
laten. Goed verspreiden door de oppervlakte af te borstelen. 

Normaal zijn 2 lagen voldoende. Een reiniging bij middel van een 
industrieel stofzuiger is aanbevolen tussen de lagen. Een derde laag kan 
noodzakelijk zijn wanneer het een zeer poreuze ondergrond betreft. 

Na het aanbrengen van de eindlaag, 24 uur wachten en reinigen met 
overvloedig water of, voor het plaatsen van parket, reinigen uitsluitend 
bij middel van een industrieel stofzuiger (geen water).. 

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

LOKALE BEPERKINGEN Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties 
van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale 
productinformatieblad voor de precieze beschrijving en 
toepassingsmogelijkheden. 

VEILIGHEIDS- EN 
GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN 

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 Purigo 5S kan een slecht beton niet vernieuwen. 
Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

  

 
Technische fiche NL/België 
Sika® Airmix       
27/02/2017, VERSIE 3  
       

 
2/3 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOOR MEER Purigo® 5S INFORMATIE: 

 
 

     
 

SIKA BELGIUM NV 
Flooring 
Venecoweg 37 
9810 Nazareth 
Belgium 
www.sika.be 

 
            
Tel.: +32 (0)9 381 65 00 
Fax: +32 (0)9 381 65 10 
E-mail: info@be.sika.com 
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