
SYSTEEMINFORMATIEBLAD
Sika® FloorJoint PB-30 PDRS
PREFAB POLYMEER COMPOSIET VLOERVOEGPANEEL VOOR PARKEERGARAGES MET EEN
CONCRENTRISCH GEÏNTEGREERDE RUBBEREN AFDICHTING

PRODUCTOMSCHRIJVING
Sika® FloorJoint PB-30 PDRS is een prefab, door kool-
stofvezel versterkt polymeer composietpaneel met
zeer hoge fysische eigenschappen. Door het concen-
trisch geïntegreerde rubberen afdichting zijn lage vi-
braties onder direct autoverkeer mogelijk. De rubbe-
ren afdichting is verwisselbaar. Sika® FloorJoint PB-30
PDRS is geschikt voor verticale and horizontale bewe-
ging van  de betonnen plaat. Het profiel is uitgerust
met een verzonken flens langs beide zijde, waarin de
nieuwe vloerafwerking past voor een vlakke overgang.

TOEPASSING
Sika® FloorJoint PB-30 PDRS dient alleen door ervaren
professionals te worden verwerkt.
Vloervoegpaneel voor nieuwbouw en bestaande situa-
ties bij beton of cementgebonden mortels met nor-
maal tot gemiddelde belasting bij bijvoorbeeld binnen
en buitenzones van parkeergarages, garagevloeren en
hellingbanen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Geschikt voor verticale en horizontale beweging▪
Nauwelijks trillingen waarneembaar bij autoverkeer▪
Thermische uitzettingscoëfficiënt zoals kunstharsge-
bonden vloeren

▪

Verwisselbaar rubberen profiel▪
Eenvoudig aan te brengen / eenvoudig te herstellen▪
Korte onderbrekingstijd / Berijdbaar na 24 uur▪
Dubbel waterdichtings systeem door het geïntegree-
de Sikadur Combiflex SG Systeem

▪

Chemische en mechanische bestendigheid▪
Niet corrosief▪
Voor voegen in de ondergrond met een maximale
breedte van 50 mm

▪

Horizontale voegbeweging: 50 mm (-20/+30 mm)▪
Verticale voegbeweging: 30 mm (-15/+15 mm)▪
Schuurbaar profiel voor vlakke vloerovergangen▪
Uitgerust met een verzonken flens langs beide zijden▪
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SYSTEEMINFORMATIE
Systeemopbouw Sika® FloorJoint PB-30 PDRS

1. Lijm Sikadur®-30 of Sikadur®-31 CF Nor-
mal

2. Waterdichting Sikadur®-30 of Sikadur®-31 CF Nor-
mal + Sikadur® Combiflex® SG-20 M

3. Vloerpaneel met rubberen af-
dichting

Sika® FloorJoint PDRS, de rubberen
afdichting verlijmen met Sikabond®
TF plus N (Sika® Activator 205 toe-
passen als primer op de achterzijde
van de rubberen afdichting)             

4. Slijtlaag Sikafloor®-156/161 + Sikafloor®-
375, vol en zat instrooien

5. Seallaag bijv. Sikafloor®-359 N

Chemische basis van het systeem PUR

TECHNISCHE INFORMATIE
Voegontwerp Maximale voegbreedte1: 50 mm

Positieve horizontale voegbewe-
ging2:

+30 mm

Negatieve horizontale voegbewe-
ging3:

-20 mm

Positieve verticale voegbeweging4: +15 mm
Negatieve verticale voegbeweging5: -15 mm

1Breedfe van de voeg in het beton onder Sika® FloorJoint PDRS tijdens installatie.
2Positieve horizontale voegbeweging geeft aan hoeveel de voeg zich horizontaal kan openen, in vergelijking
met de breedte op het moment van de installatie van Sika® FloorJoint PDRS.
3Negative horizontale voegbeweging geeft aan hoeveel de voeg zich horizontaal kan sluiten, in vergelijking
met de breedte op het moment van de installatie van Sika® FloorJoint PDRS.
4Positieve verticale voegbeweging geeft aan hoeveel de voeg zich verticaal kan openen, in vergelijking met
de breedte op het moment van de installatie van Sika® FloorJoint PDRS.
5Negatieve verticale voegbeweging geeft aan hoeveel de voeg zich verticaal kan sluiten, in vergelijking met
de breedte op het moment van de installatie van of Sika® FloorJoint PDRS.
Opmerking: Breng het Sikadur® Combiflex® SG Systeem aan onder Sika® FloorJoint PDRS indien een water-
dicht voegontwerp gewenst is.
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VERWERKINGSINFORMATIE
Verbruik Coating Product Verbruik

Lijm Sikadur®-30 of
Sikadur®-31 CF Normal

~ 3–5 kg/m1 (afhanke-
lijk van de afmeting van
de uitsparing)

Waterdichting Sikadur®-30 of
Sikadur®-31 CF Normal
+
Sikadur® Combiflex®
SG-20 M

Lijm: ~ 1.2 kg/m1;
Combiflex tape: 1
m/m1

Vloerpaneel Sika® FloorJoint PDRS +
Rubberen afdichting
verlijmd met
Sikabond® TF plus N

1 paneel = twee stuks
polymeer panelen +
rubberen afdichting:
1,2 m.
~ 70 g/m1

Activator Sika® Activator 205
toepassen als primer
van het paneel en ach-
terzijde van de rubbe-
ren afdichting

~ 5 g/m1

Primer & slijtlaag Sikafloor®-156/161
Sikafloor®-375,
vol en zat instrooien
met QS 0.7–1.2 mm*

~ 0,3–0,5 kg/m²
~ 1,5–1,8 kg/m²
~ 4,0–6,0 kg/m²

Seallaag Sikafloor®-359 N ~ 0,9 kg/m²
* Als alternatieve instrooiing kan kwartszand 0,4–0,8 mm worden toegepast met het daarbij behorende
verbruik van de toplaag. Raadpleeg het individuele productinformatieblad.
Alle waarden zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en
materiaalverlies etc.

Omgevingstemperatuur De ideale temperatuur voor installatie is ~ minimaal +15°C en maximaal
+25°C. Raadpleeg het productinformatieblad van het individuele product
voor meer informatie.

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, witte verkleuring of kleverigheid (carbamaat vorming) op de
vloerafwerking te verminderen.

Ondergrondtemperatuur De ideale temperatuur voor installatie is ~ minimaal +15°C en maximaal
+25°C. Raadpleeg het productinformatieblad van het individuele product
voor meer informatie.

Vochtgehalte ondergrond < 4% vocht (gewichtsdelen).
Testmethode: Sika® Tramex meter, CM-methode of ovendroogmethode.
Geen optrekkend vocht conform ASTM (polyethyleen folie).
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Wachttijd tot overlagen Wachttijd tot het schuren en aanbrengen van Sikafloor®-375 op Sikadur®-
30/-31 CF Normal + Sika®-FloorJoint PDRS:
Ondergrond tempera-
tuur

Minimaal Maximaal

+10 °C 24 uur 14 dagen
+20 °C 12 uur 10 dagen
+30 °C 8 uur 7 dagen

Wachttijd tot het schuren en aanbrengen van Sikafloor®-359 N op Sikaf-
loor®-375:
Ondergrond tempera-
tuur

Minimaal Maximaal

+10 °C 24 uur 48 uur
+20 °C 15 uur 24 uur
+30 °C 8 uur 16 uur

Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed bij door veranderende om-
gevingscondities, met name temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
 

Verwerkt product belastbaar na Temperatuur Beloopbaar Licht belastbaar Volledig
uitgehard

+10 °C 24 uur 72 uur 7 dagen
+20 °C 12 uur 30 uur 5 dagen
+30 °C 5 uur 24 uur 4 dagen

Opmerking: Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed bij door veran-
derende omgevingscondities.

PRODUCTINFORMATIE
Verpakking Raadpleeg de individuele productinformatiebladen.

Houdbaarheid Raadpleeg de individuele productinformatiebladen.

Opslagcondities Raadpleeg de individuele productinformatiebladen.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGROND KWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond moet gezond en voldoende drukvast
(minimaal 25 N/mm²) zijn, met een minimale hecht-
sterkte van 1,5 N/mm². De ondergrond dient schoon
en droog te zijn en vrij van vuil, olie, vet en andere ver-
ontreinigingen. Zwak beton moet worden verwijderd
en oppervlaktebeschadigingen, zoals gaten en holle
ruimten moeten volledig worden vrijgemaakt. Indien
er ingebouwde metaalprofielen
aanwezig zijn, deze verwijderen met behulp van een
haakse slijper of een snijbrander. Voorkom vonken,
deze kunnen brand veroorzaken. Voordat het product
wordt aangebracht moet alle stof en losse bestandde-
len volledig van alle oppervlakken verwijderd worden
voor de installatie van het vloerpaneel, bij voorkeur
met behulp van een bezem en/of industriële stofzui-
ger. Raadpleeg de verwerkingshandleiding van Sika®
FloorJoint PB-30 PDRS voor een gedetailleerde be-
schrijving over de voorbereiding van de uitsparing.

VERWERKING

Raadpleeg de verwerkingshandleiding Sika® FloorJoint
PDRS.

AANVULLENDE DOCUMENTEN
Sika® Verwerkingshandleiding: ''Mengen en applica-
tie van vloersystemen''

▪

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

▪

BEPERKINGEN
Het product dient alleen volgens het beoogd gebruik
aangebracht te worden.

▪

Alleen geschikt voor buitentoepassingen indien de
snelheidslimiet <30 km/h is, en indien het polymeer
paneel gecoat wordt met een UV-bescherming bijv.
Sikafloor®-359 N.

▪

Sla de Sika® FloorJoint PDRS panelen alleen horizon-
taal op.

▪

Zetting van de ondergrond of van de lijm kan scheu-
ren in Sika® FloorJoint PB-30 PDRS tot gevolg hebben.
Deze scheuren vormen geen gebrek, omdat ze de
werking en geschiktheid voor gebruik niet beïnvloe-
den.

▪

Niet meer dan 2 mm wegschuren, omdat dit de me-
chanische bestendigheid van het profiel kan vermin-
deren. Vervang het paneel indien er meer dan 2 mm
weggeschuurd is.

▪

Controleer de rubberen afdichting regelmatig en ver-
vang deze indien nodig.

▪
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Controleer de slijtage van het diamantzaagblad, wel-
ke gebruikt wordt voor de inzaging, regelmatig. Stel
indien nodig de zaagdiepte bij, zodat de diepte van
de inzaging altijd 25 mm blijft.

▪

Gebruik geen hamer voor het plaatsen en stellen van
het vloerpaneel tijdens installatie.

▪

Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant voor
het gebruik van gereedschappen en mengappara-
tuur.

▪

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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