
Sika® Permacor®-2807 HS A
oPloSmiddelvrije, elektriScH 
geleidende HotSPrAy 
ePoxycoAting
•   Hoge bestendigheid tegen water, brandbare en niet brandbare vloeistoffen,
 chemicaliën en levensmiddelen

•  elektrisch geleidend 

•  Aantoonbare referenties voor beschermingsduur langer dan 20 jaar



Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden 
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder 
nummer 28/2006) van toepassing. 

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het
product informatieblad.

SikA nederlAnd B.v.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
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Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
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www.sika.nl
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Sika® Permacor®-2807 HS A
Waarom een tankcoating? 
Bij brandstof opslagtanks ontstaat na enige jaren een diepe putcorro-
sie (vooral met biobrandstoffen). Dit wordt veroorzaakt door zuurstof-
onafhankelijke micro-organismen. Door afscheiding van enzymen ontstaat 
een 10 maal hogere corrosiesnelheid. Door het toepassen van een geschikte 
coating is dit te voorkomen. 

eigenschappen & kenmerken
�  2-Componenten epoxy hotspray epoxycoating, goedgekeurd door DIBt 

en KIWA als een binnenkantbekleding voor de opslag van brandbare vloeisto� en
� Gunstig voor tankbodems met een grote diameter
�  Verwarming en mengen gebeurt automatisch en wordt gecontroleerd 

door de spray-techniek
� Op de markt sinds 1981 in een ongewijzigde formulering
� Garantie van 20 jaar conform BRL-K779/04

overige oplossingen van Sika
� Vloeistofdichte kunststof vloerafwerking
�  Vloeistofdichte detailafwerking met bijv. kitten of het hoogwaardige afdichtingssysteem 

Sikadur® Combifl ex® SG 

voor meer informatie over industriële coatings: 
Nummer K7438/07 Vervangt K7438/06 
    
Uitgegeven 2015-04-01  d.d. 2014-10-30  
  

    
    
    
 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir W. Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK ZH 
 
Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
www.kiwa.nl 
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Productlocatie 
 

 
Sika Nederland B.V. 
Zonnebaan 56 
3542 EG Utrecht 
Telefoon 030-241 01 20 
Telefax 030-241 44 82 
Internet www@nl.sika.com 
E-mail info@nl.sika.com 
 
 
 
 

Sika Deutschland GmbH 
Rieter Tal 
71665 VAIHINGEN/ENZ 
Duitsland 
Telefoon +49  (0) 7042 109 0 
Telefax +49  (0) 7042 109 180 
Internet www.sika.com 
 
 
 

 
 
 
 

 

productcertificaat 
Inwendige bekledingen op stalen tanks voor 
brandbare vloeistoffen - Sika Permacor 2807/HS-A 
 
 
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde  
controles, worden de door 

Sika Nederland B.V. 
vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die  
voorzien zijn van het onder “Merken” aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering 
geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K779/04 “Inwendige 
bekledingen op stalen tanks voor brandbare vloeistoffen” d.d. 2010-07-15 
inclusief wijzigingsblad d.d. 2015-03-15. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Het product is getest en geschikt bevonden voor de brandbare vloeistoffen zoals 
vermeld op pagina 2 van dit certificaat. 
 
 
 
 

 
Bouke Meekma 
Kiwa 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor  
productcertificatie en bestaat uit 3 pagina´s. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan 
 
 

C
er

tif
ie

d Management System

ISO 9001 / ISO 14001


