
SYSTEEMINFORMATIEBLAD
Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss
INGESTROOID, POLYURETHAAN CEMENT VLOERSYSTEEM MET EEN LICHTE TEXTUUR EN EEN
GLANZENDE AFWERKING

PRODUCTOMSCHRIJVING
Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss is een industrieel
vloersysteem gebaseerd op polyurethaan cement
technologie en is onderdeel van het Sikafloor® Pur-
Cem® Gloss systeem assortiment. Het systeem is opge-
bouwd uit een ingestrooide basislaag om antislip ei-
genschappen te verkrijgen. Het systeem is afgewerkt
met een glanzende, krasbestendige seallaag. Het is be-
stand tegen chemische belasting, slijtage en stootbe-
lasting. Door het glanzendende, krasbestendige en on-
doordringbare oppervlak is de vloer hygiënisch, een-
voudig te reinigen en onderhouden.

TOEPASSING
Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss dient alleen door er-
varen professionals te worden verwerkt.

Voedings- en drankenindustrie▪
Chemische- en verwerkingsindustrie▪
Werkplaatsen▪
Laadperrons▪
Keukens▪
Kelders▪
Laboratoria▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Hoge mechanische weerstand▪
Goede chemische bestendigheid▪
Glanzend en krasbestendig oppervlak▪
Lage vuilaanhechting▪
Eenvoudig te reinigen en onderhouden▪
Naadloos▪
Antislip oppervlak▪
Tolerant voor vochtige ondergrond▪
Zeer goede levensduurkosten prestatie▪

MILIEU
Voldoet aan AgBB (2012) voor binnentoepassingen.
Testrapport nr. 392-2014-00018201A_02. Eurofins
Product Testing.

▪

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN
Kunstharsgebonden vloer materiaal volgens EN
13813:2002, voorzien van CE-markering.

▪

Goedkeuring voor gebruik in de voedingsmiddelenin-
dustrie. Certificaat van overeenstemming om veilig te
worden toegepast als vloercoating in de voedingsin-
dustrie. Kortstondig contact van de coating met voe-
dingsmiddelen is veilig, zolang er geen hygiënevoor-
schriften worden geschonden. Rapport nr.
39438U15. ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-
Gesellschaft mbH.

▪

Besmettingsrisico. Rapport nr. S/REP/134217/2
Campden BRI (Chipping Campden) Ltd.

▪

Reinigbaarheid. Cleanroom geschikt materiaal (Ribo-
flavin test). Testrapport SI 1501-752, Sikafloor® -310
PurCem® met kwartszand 0,4-0,8 mm. Fraunhofer In-
stitute for Manufacturing and Engineering and Auto-
mation IPA.

▪

Brandclassificatie rapport volgens EN 13501-1:2007 +
A1:2010. Testrapport nr. 15/9284-342 Deel 1. Applus
LGAI.

▪
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SYSTEEMINFORMATIE
Systeemopbouw Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss

Laag Product
1. Schraaplaag (optioneel) Sikafloor® -21/-24/-210/-260

PurCem®
2. Basislaag Sikafloor® -21/-24/-210/-260

PurCem® + instrooilaag
0,4 - 0,8 mm

3. Seallaag Sikafloor® -310 PurCem®
Als optionele primers kunnen Sikafloor® -155 W/-150/-151 + kwartszand 0,4 - 0,8 mm vol en zat
ingestrooid toegepast worden. Raadpleeg de individuele productinformatiebladen.

Chemische basis van het systeem Polyurethaan cement

Uitstraling van het systeem Lichte textuur, glanzende afwerking

Kleurenpalet van het systeem Beige, stofgrijs, grasgroen, maïsgeel, hemelblauw, oxiderood, kiezelgrijs,
Telegrijs 2

Nominale dikte van het systeem ~ 4 - 6 mm

Vluchtige organische stoffen (VOS) ge-
halte van het systeem

Zeer laag gehalte vluchtige organische stoffen. Voldoet aan de strenge
eisen voor binnenluchtkwaliteit en producten met lage VOS-emissie
AFFSET, M1 Gold, AgBB, EMICODE en A+.

TECHNISCHE INFORMATIE
Waterabsorptie 0% (CP BM2/67/2)

Shore D hardheid ~ 80 (ASTM D 2240)

Slijtvastheid <2000 mg (H22/1000/1000) (7 dagen / +23°C) (DIN 53 109)

Druksterkte > 50 N/mm2 na 28 dagen bij +23°C / 50% R.L.V. (BS EN 13892-2)

Treksterkte > 15 N/mm2 na 28 dagen bij +23°C / 50% R.L.V. (BS EN 13892-2)

Hechttreksterkte > 2,0 N/mm2 (EN 1542)

Reactie bij brand Bfl-s1 (EN 13501-1)

Chemische resistentie Raadpleeg de chemische bestendigheidslijst van Sikafloor® PurCem® Gloss.
Neem voor specifieke informatie contact op met Technical Service van Sika
Nederland B.V.

Thermische weerstand 4 mm 6 mm
-10°C tot +60°C -20°C tot +70°C

Capillaire absorptie < 0,01 kg/(m2h0,5) (EN 1062-3)
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Slipweerstand R10/V4 (DIN 51130)
77/Nat (Pendulum Test) (DIN EN 13036-4)

VERWERKINGSINFORMATIE
Verbruik Laag Product Verbruik

1. Schraaplaag
(optioneel)

Sikafloor® -21/-24/-
210/-260 PurCem®

~ 1,0 - 3,0 kg/m2

2. Basislaag Sikafloor® -21/-24/
-210/-260 PurCem® +
instrooizand
0,4 - 0,8 mm

~ 1,9 kg/m2/mm
~ 4 - 5 kg/m2

3. Seallaag Sikafloor® -310 Pur-
Cem®

~ 0,6 - 0,8 kg/m2

Producttemperatuur Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

Omgevingstemperatuur Minimaal +10°C, maximaal +35°C

Relatieve luchtvochtigheid Maximaal 80% R.L.V.

Dauwpunt Pas op voor condensatie!
De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal
dient minimaal 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico van con-
densvorming of andere verstoringen aan het oppervlak van de vloerafwer-
king te verminderen.

Ondergrondtemperatuur Minimaal +10°C, maximaal +35°C

Vochtgehalte ondergrond Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss kan worden aangebracht op een onder-
grond met een hoger vochtgehalte. De ondergrond moet zichtbaar droog
zijn en de hechtsterkte dient minimaal 1,5 N/mm² te zijn. Geen staand
water. Controleer op optrekkend vocht.

Verwerkt product belastbaar na Temperatuur Beloopbaar Licht belastbaar Volledig
uitgehard

+10°C ~ 36 uur ~ 48 uur ~ 7 dagen
+20°C ~ 18 uur ~ 22 uur ~ 3 dagen
+30°C ~ 12 uur ~ 16 uur ~ 2 dagen
Opmerking: Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende ondergrond- en
omgevingscondities

PRODUCTINFORMATIE
Verpakking Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

Houdbaarheid Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

Opslagcondities Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

ONDERHOUD
ONDERHOUDSREINIGING

Raadpleeg het “Sikafloor®- reinigingsadvies”

AANVULLENDE DOCUMENTEN
Raadpleeg:

Sikafloor® PurCem® Gloss Verwerkingshandleiding▪
Sika® Verwerkingshandleiding Mengen & applicatie
van vloersystemen

▪

Sika® Verwerkingshandleiding Beoordeling en voor-
behandeling van de ondergrond voor vloersystemen

▪

Sikafloor® PurCem® Productinformatiebladen▪

BEPERKINGEN
Vers aangebrachte Sikafloor® PurCem® producten
moeten worden beschermd tegen vocht, condensa-
tie en direct water contact (regen) gedurende mini-
maal 24 uur.

▪

Bescherm de ondergrond tijdens applicatie tegen
condens van leidingen en alle andere van boven ko-
mende lekkages.

▪

Wacht minimaal 48 uur na aanbrengen van het pro-
duct, voordat ingebruikname in de nabijheid van voe-
dingsmiddelen plaatsvindt.

▪

Producten uit het Sikafloor® PurCem® assortiment
vergelen bij blootstelling aan UV-straling. Afhankelijk
van de kleur is geen betekenisvol verlies van enige ei-
genschappen, het gaat alleen om een uiterlijke ver-

▪
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andering.
De producten kunnen buiten worden toegepast, in-
dien de klant de uiterlijke verandering acceptabel
vindt. Bij langzame uithardingscondities, kan vervui-
ling van de ondergrond optreden wanneer deze
wordt belast door loopbelasting, zelfs wanneer de
mechanische eigenschappen zijn behaald. Het is aan-
geraden om vuil te verwijderen met een droge mop
of doek. Vermijd schrobben met water voor de eer-
ste drie dagen.

▪

WAARDE BASIS
Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn ge-
baseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wij-
zigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN
Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke
lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor
dit product van land tot land kunnen verschillen. Raad-
pleeg het lokale productinformatieblad voor de precie-
ze productinformatie.

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.

WETTELIJKE KENNISGEVING
De informatie, en met name de aanbevelingen met be-
trekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op ba-
sis van de huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behan-
deld en toegepast onder normale omstandigheden. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderla-
gen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zoda-
nig dat er geen garantie kan worden ontleend met be-
trekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voort-
vloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of
enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendoms-
rechten van derden dienen te worden gerespecteerd.
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige
algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het productinformatieblad
te raadplegen voor het betreffende product. Exempla-
ren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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SIKA NEDERLAND B.V.
Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel:  31 (0) 30-241 01 20
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