
SYSTEEMINFORMATIEBLAD
Sikafloor® PurCem® HB-22
INGESTROOID, POLYURETHAAN CEMENT VLOERSYSTEEM MET EEN
GEMIDDELDE TEXTUUR EN EEN MATTE AFWERKING

PRODUCTOMSCHRIJVING
Het Sikafloor® PurCem® HB-22 systeem is  gemaakt
met polyurethaan cement technologie en is onderdeel
van het Sikafloor® PurCem® vloerenassortiment. Het
Sikafloor® PurCem® HB-22 systeem is speciaal ontwik-
keld voor gebieden waar een verhoogd veiligheidsni-
veau tegen uitglijden vereist is, door een gedefinieer-
de oppervlaktetextuur. 
Het systeem is bestand tegen chemische belasting, ho-
ge stootbelasting en kan worden toegepast in natte en
droge procesgebieden.
Het systeem bestaat uit een zeer duurzame polyure-
thaan cement basislaag, ingestrooid met omschreven
aggregaten voor verhoogde slipweerstand en afge-
werkt met een gekleurde seallaag, waardoor het sys-
teem eenvoudig te onderhouden is.

TOEPASSING
Sikafloor® PurCem® HB-22 dient alleen door ervaren
professionals te worden verwerkt.

Voedings- en drankenindustrie, natte en droge
procesgebieden

▪

Farmaceutische industriën▪
Chemische industriën▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Uitstekende chemische bestendigheid. Bestand te-
gen een grote reeks van organische en niet organi-
sche zuren, alkaliën, aminen, zouten en oplosmidde-
len.

▪

Goede weerstand bij brand▪
Hoge mechanische weerstand en slijtvastheid▪
Eenvoudig te verwerken▪
Eenvoudig te reinigen en onderhouden▪
Naadloos▪
Antislip oppervlak▪
Tolerant voor vochtige ondergrond▪
Zeer goede levenscycluskosten prestatie▪

MILIEU
Zeer lage VOS-emissie, extern getest bij Eurofins, vol-
gens AgBB richtlijnen, testrapport nº 392-2014-
00087001A_02

▪

Conform LEED v2009 IEQc 4.2:
Lage Emissie Materialen - Verf en Coatings

▪

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN
Kunstharsgebonden vloer materiaal volgens EN
13813:2002, gecertificeerde instantie voor fabrieks-
productiecontrole 0086, certificaat 541325, en voor-
zien van CE-markering.

▪

Polyurethaan cementvloer voor betonbescherming
volgens de eisen van EN 1504-2:2004 en conform de
eisen van EN 13813: 2002, gecertificeerde instantie
voor fabrieksproductiecontrole 0086, certificaat
541325, en voorzien van CE-markering.

▪

Voldoet aan de eisen van: EN1186, EN 13130,
prCEN/TS 14234 normen en het besluit voor levens-
middelen, vertegenwoordigd in de richtlijnen
89/109/EEC, 90/128/EEC en 2002/72/EC voor con-
tact met voedingsmiddelen.Testrapport door ISEGA,
32758 U11 en 32759 U11, beiden gedateerd 6 de-
cember 2011.

▪

Gecertificeerd als geschikt voor gebruik in voedings-
en drankenvoorzieningen die opereren volgens een
op HACCP gebaseerd Voedsel Veiligheid Programma.

▪

Voldoet aan USDA eisen voor vloeren.▪
De goedkeuring van het Canadese Agentschap van
Voedsel Inspectie voor gebruik in voedselfabrieken in
Canada.

▪

Goedkeuring van de British Standards Specifications
(BSS) voor gebruik in Groot-Brittannië. Campden and
Chorleywood Food Research Association, Ref.
S/REP/125424/1a en 2a, gedateerd 8 februari 2012.

▪

Brandclassificatie volgens EN 13501-1 door Exova
Warrington Fire voor Sikafloor®-21 PurCem®
Nr.317047, gedateerd 24 maart 2012.

▪

Vochttransportwaarde testrapport van Technology
Centre, Ref. 15456 gedateerd 25 januari 2012.

▪
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Slijtvastheidstest uitgevoerd door Face Consultant-
sLtd., volgens BS 8204-2:2003, rapport ref.
FC/12/3850, gedateerd 17 januari 2012. (Tests uitge-
voerd op Sikafloor® -20/-21 PurCem® standaard ver-
sie).

▪ Slagvastheidwaardes getest bij PRA, Ref. No. 75221-
151, gedateerd 11 januari 2012

▪

Slipweerstand volgens DIN 51130 getest bij MPI (Ma-
terialprüfung und Entwicklung), testrapporten
ref.nrs. 12-6639-S/12 en 12-6641-S/12, gedateerd 7
augustus 2012.

▪

SYSTEEMINFORMATIE
Systeemopbouw Sikafloor® PurCem® HB-22

Laag Product
Schraaplaag (optioneel) Sikafloor®-21/-22/-24 PurCem®
1. Basislaag Sikafloor®-21 PurCem®

+ instrooiing 0,9 - 1,4 mm
2. Seallaag Sikafloor®-31 PurCem®
Als optionele basislagen kunnen Sikafloor®-22/-24 + kwartszand 0,9 - 1,4 mm vol en zat ingestrooid toege-
past worden. Raadpleeg de individuele productinformatiebladen.

Chemische basis van het systeem Polyurethaan cement

Uitstraling van het systeem Gemiddelde textuur, matte afwerking

Kleurenpalet van het systeem Beige, maïsgeel, oxiderood, hemelblauw, grasgroen, kiezelgrijs, lichtgrijs,
stofgrijs, agaatgrijs

Nominale dikte van het systeem ~ 4,5 - 6 mm

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

Zeer laag gehalte vluchtige organische stoffen. Voldoet aan de strenge ei-
sen voor binnenluchtkwaliteit en producten met een laag VOS-gehalte
AgBB.

TECHNISCHE INFORMATIE
Waterabsorptie < 0,10 % (ASTM C 413)

Slijtvastheid Klasse “Speciaal” Sterke slijtvastheid (BS 8204 Deel 2)

AR 0.5 (EN 13892-4)

Klasse A6 (EN 13892-3)

<3000 mg (H-22/1000/1000) (ASTM D 4060-01)

Schokbestendigheid Klasse III (≥ 20 Nm) (ISO 6272)

Insnijding 0 (MIL - PFR 24613)

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

Hechttreksterkte > 2,0 N/mm2 (EN1542)

Reactie bij brand Bfl-s1 (EN 13501-1)
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Chemische resistentie Raadpleeg de chemische bestendigheidslijst van Sikafloor® PurCem®.
Neem voor specifieke informatie contact op met Technical Service van Sika
Nederland B.V.

Thermische weerstand 4,5 mm 6 mm
-15°C tot +70°C -25°C tot +80°C

Waterdampdoorlatendheid 0,260 g/h/m2 (1,2 mm) (ASTM E-96)

Capillaire absorptie < 0,016 kg/(m2×h0,5) (EN 1504-2)

Slipweerstand R13/V6 (DIN 51130)

VERWERKINGSINFORMATIE
Verbruik Laag Product Verbruik

Schraaplaag(optioneel) Sikafloor®-21/-22/-24
PurCem®

~ 3 kg/m2

1. Basislaag Sikafloor®-21 PurCem®
+ instrooiing 0,9 - 1,4
mm

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

2. Seallaag Sikafloor®-31 PurCem® ~ 0,7 - 0,8 kg/m2

Alle waarden zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en
vlakheid van de ondergrond en materiaalverlies enz.

Producttemperatuur Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

Omgevingstemperatuur Minimaal +10°C, maximaal +40°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 wit uitslaan van het product te verminderen.

Ondergrondtemperatuur Minimaal +10°C, maximaal +40°C

Vochtgehalte ondergrond Sikafloor® PurCem® HB-22 kan worden aangebracht op een ondergrond
met een hoger vochtgehalte. De ondergrond moet zichtbaar droog zijn en
de hechtsterkte dient minimaal 1,5 N/mm² te zijn. Geen staand water. Con-
troleer op optrekkend vocht.

Verwerkt product belastbaar na Temperatuur Beloopbaar Licht belastbaar Volledig
uitgehard

+10°C ~ 36 uur ~ 72 uur ~ 7 dagen
+20°C ~ 12 uur ~ 48 uur ~ 3 dagen
+30°C ~ 7 huur ~ 36 uur ~ 2 dagen
Opmerking: tijden zijn bij benadering en kunnen worden beïnvloed door veranderende omgevings- en
ondergrondcondities

PRODUCTINFORMATIE
Verpakking Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

Houdbaarheid Raadpleeg de individuele productinformatiebladen

Opslagcondities Raadpleeg de individuele productinformatiebladen
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ONDERHOUD
ONDERHOUDSREINIGING

Raadpleeg het “Sikafloor®- reinigingsadvies”

AANVULLENDE DOCUMENTEN
Sikafloor® PurCem® Verwerkingshandleiding▪
Sika® Verwerkingshandleiding “Mengen & applicatie
van vloersystemen”

▪

Sika® Verwerkingshandleiding “Beoordeling en voor-
behandeling van vloersystemen”

▪

Sikafloor® PurCem® Productinformatiebladen▪

BEPERKINGEN
Niet aanbrengen op PCC (polymeer gemodificeerde
cement) mortels, die kunnen uitzetten door vocht in-
dien afgewerkt met een ondoordringbare hars.

▪

Zorg voor voldoende ventilatie als Sikafloor® Pur-
Cem® producten in een afgesloten ruimte wordt toe-
gepast, om een overdadige omgevingsvochtigheid te
voorkomen.

▪

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.

▪

Niet aanbrengen op gescheurde of ondeugdelijke on-
dergronden.

▪

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

▪

Producten uit de Sikafloor® PurCem® range vergelen
bij blootstelling aan UV-straling.

▪

De mate van vergeling is afhankelijk van de toegepas-
te kleur. Er is geen betekenisvol verlies van enige ei-
genschappen, het gaat alleen om een uiterlijke ver-
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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