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Roofing 
SikaRoof® MTC Systems

SikaRoof® MTC SySTeMS 
architecturele vrijheid en duurzame oplossingen

MOiSture triggered CheMiStry (MtC)
De SikaRoof® MTC Systemen bezitten 
een unieke technologie die de coating 
toelaat de luchtvochtigheid te gebruiken 
om het uithardingsproces in gang te 

zetten. Gedurende het uithardingsproces is 
er geen reactie meer met vocht. Dit betekent 
dat deze waterdichtingsmembranen in staat 
zijn uit te harden zonder te gaan opschuimen, 
zelfs in vochtige omstandigheden. Zo zal de 
coating vrijwel onmiddellijk na het toepassen 
regenvast zijn. Dit is een groot voordeel tegenover 
traditionele polyurethaan systemen, waarbij de 
werken uitgesteld dienen te worden bij slechte 
weercondities. 
De SikaRoof® MTC Systemen bestaan uit 
Sikalastic® coatings die na uitharding een 
volledige naadloze waterdichting vormen. Dankzij 
het vloeibare karakter kunnen deze systemen 
eenvoudig aangebracht worden op daken met 
complexe vormen en veel details.

ZerO FlaMe - ZerO heat
De Sikalastic® membranen worden koud 
aangebracht zonder gebruik te maken 
van branders, hete lucht lasapparaten 
of warme luchtkanonnen. Tijdens de 

toepassing is er op geen enkel moment brandgevaar 
en heeft de applicateur de mogelijkheid lagere 
verzekeringspremies te onderhandelen. eenmaal 
uitgehard voldoet het waterdichtingssysteem aan 
de europese brandnormen preN 13501-5: BRoof(t1).

COMPetentie en kwaliteit
 ́ Waterdichtingsspecialist sinds 1910.
 ́ Technologie- en marktleider met talrijke 

internationale referenties. 
 ́ Bewezen producten en toepassingstechnieken.
 ́ alle relevante nationale en internationale 

goedkeuringen en certificaties.
 ́ Milieuvriendelijk zonder Co2 -uitstoot.

Meerwaarde OP het dak
 ́ Verlengt de levensduur van een bestaanddak.
 ́ een zonreflecterende coating verbetert de 

energie-efficiëntie.
 ́ eenvoudige en efficiënte uitvoering van omplexe 

dakdetails.

SikarOOF® MtC SySteeM
Hoogkwalitatief, naadloos, eenvoudig aan te brengen, vloeibaar 
waterdichtingssysteem voor daken. Dit scheuroverbruggende 
systeem bestaat uit een basislaag Sikalastic-601 BC (Base 
Coat) die wordt ingebed met de versterkingsmat Sika Reemat 
Premium en daarna afgewerkt met Sikalastic-621 TC (Top Coat). 
Sikalastic-601 BC en Sikalastic-621 TC zijn zeer elastische, moisture 
triggered, 1-component polyurethaancoatings. Dit daksysteem 
wordt aangewend voor een uitbreidende levensverwachting van 
oude daken, als reflecterende coating om de energie-efficiëntie te 
verbeteren of als hoogperformante waterdichting voor renovatie 
en nieuwbouw.

 ́  Systeemopbouw: 
Sikalastic®-601 BC 
Sika® Reemat Premium 
Sikalastic®-621 TC

 ́ Laagdikte 
waterdichtingssysteem:  
1,5 tot 2,2 mm

 ́ Verbruik: ≥ 2,4 kg/m2
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SikarOOF® MtC Build-uP SySteeM
Volledige dakopbouw inclusief thermische isolatie en 
waterdichtingssysteem voor nieuwbouw en bestaande 
constructies. Dit opbouwsysteem bestaat uit het Sikalastic 
Vap-dampscherm, het Sikalastic insulation-PiR isolatiepaneel en 
het draagmembraan met glasvliesinlage Sikalastic Carrier. elke 
component wordt gekleefd door middel van een hoogwaardige 
koude lijm zonder enig brandgevaar tijdens de toepassing. Daarna 
wordt het versterkte waterdichtingssysteem Sikalastic-601 BC / 
Sika Reemat Premium / Sikalastic-621 TC toegepast.

 ́  Systeemopbouw: 
Sikalastic® Vap 
Sikalastic® insulation 
Sikalastic® Coldstick 
Sikalastic® Carrier 
Sikalastic®-601 BC 
Sika® Reemat Premium 
Sikalastic®-621 TC

 ́ Laagdikte 
waterdichtingssysteem:  
1,5 tot 2,2 mm

 ́ Verbruik: ≥ 2,4 kg/m2

VOOrdelen
 ́ ontwerpvrijheid voor complexe daken. 
 ́ Volledig naadloos waterdichtingssysteem 

met een perfecte hechting zonder de risico’s 
op lekken die kunnen voorkomen bij naden en 
overlappingen. 

 ́ koud aangebracht systeem, zonder enige 
warmtebron: zero heat, zero flame.

 ́ Na uitharding voldoet het beklede dakoppervlak 
aan de stengste brandnormen. 

 ́ Sikalastic® MTC is getest volgens de europese 
leidraad eTaG 005 en bezit een Ce-marketing.

 ́ Hoge trekstrekte, hoge elasticiteit en 
scheuroverbruggend; weerstaat structurele en 
thermische bewegingen.

 ́ Compatibel met bitumen.

OnderSteuning en SerViCe in elke FaSe
 ́ ondersteuning bij projectspecificaties.
 ́ Volledige systemen van vapour control layer tot 

vloeibare waterdichtingsmembranen.
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1-component

Stabiel bij lage temperaturen

Zeer elastisch en scheuroverbruggend

eenvoudig aan te brengen met kwast, verfrol of airless 
spuitapparatuur

Wortelbestendig 

Weerstaat mechanische belasting door voetverkeer

Vuurbestendig

Weerstaat windbelasting

UV- en vergelingbestendig

Weerstaat thermische schokken, d.w.z. zal niet beschadigd worden 
bij uitgebreide of plotse thermische blootstelling aan ijs, hagel, 
regen, direct zonlicht of snelle thermische fluctuaties

Waterdampdoorlatend

Volvlakkige hechting op de meeste ondergronden waardoor 
migratie van water wordt verhinderd

Naadloos waterdicht membraan

Verenigbaar met bitumineuze dakmembranen

antislipafwerking (met kwartszand) voor toegang voetgangers

PRojeCT GeReLaTeeRDe 
VeReiSTeN eN fUNCTieS  
VaN De DakSySTeMeN
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Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere 
Tel.  +32 2 726 16 85
Fax  +32 2 726 28 09

Venecoweg 37
BE-9810 Nazareth 
Tel.  +32 9 381 65 00
Fax  +32 9 381 65 10

Contact
info@be.sika.com
www.sika.be

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene 
leverings- en verkoopsvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd 
eerst het meest recente technische informatieblad voordat u een 
product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen 
rechten worden ontkend. 
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ISO 9001 / ISO 14001

MEER iNFO:

SikaRoof® MTC SySTeMS 

Ook beschikbaar bij Sika: PVC- en FPO-daksystemen, oplossingen voor betonherstelling en betonbescherming, waterdichting balkons en muren, 
lijmen, afdichtingskitten, hygiënische coatings, industriële en residentiële vloeren.

PrOduCt VerPakking
Sika® Bonding Primer
2-componentig, watergebaseerde, epoxy primer 1, 5 en 15 liter

Sika® Concrete Primer - PP Quick Cure Primer
2-componentig, snel uithardende, solide, solventgebaseerde polyurea primer 4,5 liter

Sikalastic®-601 BC - decothane eC
1-componentig, elastische polyurethaan coating met een moisture triggered 
uithardingssysteem; Base Coat in het SikaRoof MTC systeem

5 en 15 liter

Sikafloor®-621 tC - decothane SP
1-componentig, elastische polyurethaan coating met een moisture triggered 
uithardingssysteem; Top Coat in het SikaRoof MTC systeem

5 en 15 liter

Sika® reemat Premium
Niet-geweven glasvezelmat verschillende breedtes / 150 m lengte

Sikalastic® Vap 
Bezand bitumineus membraan met een aluminiumfolie-inlage en een 
jutteweefselversterking

per rol / 1 m x 20 m 

Sikalastic® insulation 
Thermische isolatieplaat die aan beide zijden gecacheerd is met een 
glasvezelweefsel

platen / 1,2 m x 0,6 m / verschillende diktes

Sikalastic® Carrier
Draagmembraan opgebouwd uit gemodificeerde, elastomere bitumen  
met een dimensioneel stabiele glasvliesinlage

per rol / 1 m x 20 m

Sikalastic® Coldstik 
2-componenten, oplosmiddelvrije polyurethaanlijm kit a+B van 12 kg


