
ONDERGRONDEN
 ́ Zandcement dekvloeren
 ́ Beton
 ́ Anhydriet dekvloeren
 ́ Houten vloeren
 ́ Watervaste lijmresten

MENGVERHOUDING
 ́ Normaal zuigende cementgebonden 
 vloeren: 1:3 met water

 ́ Niet zuigende vloeren: onverdund
 ́ Houten vloeren: onverdund
 ́ Anhydriet vloeren: 1:1 met water

VERBRUIK**
 Gemiddeld verbruik: ca. 50-80 gr/m2, 
afhankelijk van de poreusiteit van de 
ondergrond.

WACHTTIJDEN TOT OVERLAGEN
Cementgebonden vloeren:  10-15 minuten
Niet of zwak zuigende vloeren:  15-30 minuten
Houten vloeren:  2 uur
Anhydriet vloeren: 24 uur

VOORDELEN
 ́ Voor vloeren en wanden
 ́ Stofbinder
 ́ Kleur: blauw
 ́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS
Ondergrond verzadigen en  
plasvorming voorkomen.

SIKAFLOOR®-03 PRIMER
can à 10 kg 

SIKA® VISCOBOND®
can à 2 ltr, 5 ltr & 10 ltr

ONDERGRONDEN
 ́ Cementgebonden vloeren
 ́  Laag op laag (tussen 
2 egalisatielagen onderling) 

 ́ Anhydriet dekvloeren

ONDERGRONDEN
Voor kleinschalige toepassingen 
op cementgebonden, poreuze 
ondergronden.

MENGVERHOUDING
Onverdund toepassen.

VERBRUIK**
Gemiddeld verbruik: ca. 100-150 gr/m2,  
afhankelijk van de poreusiteit van de 
ondergrond.

MENGVERHOUDING
Aanbrandlaag:

VERBRUIK**
15 kg egalisatiemortel : 2 ltr Sika® 
 ViscoBond® : 4 ltr water = 15 m2.

WACHTTIJDEN TOT OVERLAGEN
Cementgebonden vloeren:   10 minuten
Anhydriet vloeren:  60 minuten

WACHTTIJD TOT OVERLAGEN
Altijd nat-in-nat verwerken.

VOORDELEN
 ́ Voor vloeren en wanden
 ́ Stofbinder
 ́ Kleur: magenta
 ́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS
Ondergrond verzadigen en  
plasvorming voorkomen.

VOORDELEN
 ́ Verhoogde hechtsterkte
 ́ Verbetert egalisatievermogen  
van de mortel

 ́ Verzegelt ondergrond
 ́ Kleur: lichtblauw

TIPS
Ondergrond verzadigen en  
plasvorming voorkomen.

Toepassing: 

Toepassing: 

Toepassing: 

SIKAFLOOR®-01 PRIMER
can à 10 kg 

Opmerking: voor tegelwerk- of granito ondergronden, neem voor advies contact op met uw leverancier.
*  raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad
**  de genoemde verbruiken zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en het materiaalverlies

VLOEREGALISATIEMORTELWIJZER
VOORSTRIJKMIDDELEN*



SIKAFLOOR®-100 LEVEL   
zak à 25 kg
laagdikte: 1-10 mm

Toepassing: 

Toepassing: 

Toepassing: 

Toepassing: 

Verwerkbaar:  ca. 30 minuten
Belopen:  na ca. 3 uur
Betegelen:  na ca. 6 uur

Verwerkbaar:  ca. 40 minuten
Belopen:  na ca. 4 uur
Betegelen:  na ca. 4 uur

Verwerkbaar:  ca. 20-30 minuten
Belopen:  na ca. 1,5 uur
Betegelen:  na ca. 1,5 uur

Verwerkbaar:  ca. 30 minuten
Belopen:  na ca.  3-4 uur
Betegelen:  na ca.  24 uur

VOORDELEN
 ́ Geschikt voor vloerverwarming
 ́ Bureaustoelbestendig
 ́ Ook geschikt voor lijmen op waterbasis
 ́ Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
 ́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

VOORDELEN
 ́ Geschikt voor vloerverwarming
 ́ Bureaustoelbestendig
 ́ Watervast en vorstbestendig 
 ́ Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
 ́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

VOORDELEN
 ́ Geschikt voor vloerverwarming
 ́ Bureaustoelbestendig
 ́ Zeer hoge druksterkte, vanaf 3 mm  
vorkheftruckbestendig

 ́ Zeer snelle harding, al na 1,5-2 uur bekleedbaar
 ́ Vanaf 7 mm, ook voor houten ondergronden **
 ́ Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
 ́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

VOORDELEN
 ́ Geschikt voor vloerverwarming
 ́ Bureaustoelbestendig
 ́ Voor tijdbesparende dekvloeren
 ́ Stofarm
 ́ Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS
 ́ 1 zak = ca. 3 m2 → 5 mm dik (1,5 kg/m2/mm)
 ́ 1 zak = 6 ltr water
 ́ Slijtvaste afwerking aanbrengen

TIPS
 ́ 1 zak = ca. 2,5 m2 → 5 mm dik (1,8 kg/m2/mm)
 ́ 1 zak = 4,5 ltr water
 ́ Bij buitentoepassing slijtvast  
en waterdicht afwerken

TIPS
 ́ 1 zak = ca. 3 m2 → 5 mm dik (1,5 kg/m2/mm)
 ́ 1 zak = 5,75-6 ltr water
 ́ Slijtvaste afwerking aanbrengen

TIPS
 ́ 3 zakken = ca. 1 m2 → 40 mm dik (1,9 kg/m2/mm)
 ́ 1 zak = 3,25-3,5 ltr water 
 ́ Slijtvaste afwerking aanbrengen

SIKAFLOOR®-200 LEVEL    
zak à 25 kg
laagdikte: 3-40 mm

SIKAFLOOR®-300 RAPID LEVEL     
zak à 25 kg
laagdikte: 1-10 mm

SIKA® LEVEL-399 XXL      
zak à 25 kg
laagdikte: 15-100 mm

VLOEREGALISATIEMORTELWIJZER
VLOEREGALISATIEMORTELS*

*  i.c.m. Sikafloor®-01 Primer of Sikafloor®-03 primer (z.o.z.)
**  i.c.m. Sikafloor®-01 primer (z.o.z.)

*  raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad
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