
SYSTEEMINFORMATIEBLAD
Sikalastic® OneShot PB-56 UV
POLYUREA UV-BESTENDIG WATERDICHT MEMBRAAN SYSTEEM

PRODUCTOMSCHRIJVING
Sikalastic® OneShot PB-56 UV is een 3-componenten
polyurea hars spuitmembraan voor het verkrijgen van
een scheuroverbruggend, sneluithardend, slijtvast, on-
derhoudsarm en naadloze antislip afwerking voor par-
keerdekken met een gekleurde matte afwerking. Laag-
dikte ~ 4,0 mm.

TOEPASSING
Sikalastic® OneShot PB-56 UV dient alleen door erva-
ren professionals te worden verwerkt.

Blootgestelde betonnen parkeerdaken en hellingba-
nen

▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Naadloos▪
UV-bestendig▪
Hoge slijtvastheid▪
Goede chemische en mechanische bestendigheid▪
Waterdicht▪
Sneluithardende spuitapplicatie▪
Antislip▪
Onderhoudsarm▪
Het gelijktijdig ingespoten en ingekapseld aggregaat
zorgt voor een uniek oppervlakstructuur

▪

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN
Dynamische en statische scheuroverbruggende ei-
genschappen DIN EN 1062-7. Kiwa Polymer Institut
GmbH. Rapportnr. P 9016-3-E. 2014-09-30       

▪

Brandclassificatie DIN EN 13501-1. Prüfinstitut Hoch.
Rapportnr. KB-Hoch-150202. Geldig tot 28-02-
2020       

▪

Testsen op een coatingsysteem met test categorie OS
11 (OS F) / systeem a. DIN V 18026. Kiwa GmbH, Po-
lymer Institut. Rapportnr. P 9278-1-E. 2015-08-20 

▪

Hechtsterkte testen thermische compatibiliteit DIN
EN 13687-2 and DIN EN 13687-1. Kiwa GmbH, Poly-
mer Institut. Rapportnr. 9278-2. 2015-08-20.

▪

Testen van de slipweerstand "Hellend vlak test". DIN
51130.MP1. Materialprüfung und Entwicklung. Test-
certificaatnr. 127023-S/14. Geldig tot 11-03-2019. 

▪

Slijtage door spijkerbanden. SS-EN 12697-16. Pro-
vningsrapport. Rapportnr. VTInr: 14-183eng. 2014-
11-07.

▪
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SYSTEEMINFORMATIE
Systeemopbouw Sikalastic® OneShot PB-56 UV

Laag Product
1. Primer + zand instrooiing Sikafloor®-150/-151, kwartszand

0,4–0,8 mm
2. Waterdicht membraan Sikalastic®-8800
3. Slijtlaag Sikalastic®-8800, ingespoten aggre-

gaat, bijv. corundum, silicium car-
bid, kwartszand

4. Seallaag Sikafloor®-359 N

Chemische basis van het systeem Primer: Epoxyhars
Membraan een slijtlaag Polyurea
Seallaag Alifatische polyurethaan,

oplosmiddelhoudend

Uitstraling van het systeem Antislip, matte afwerking

Kleurenpalet van het systeem Seallaag beschikbaar in vele kleuren

Nominale dikte van het systeem ~4,2 mm

TECHNISCHE INFORMATIE
Shore A hardheid ~87 (DIN ISO 7619-1)

Slijtvastheid A1.114 mg (H22/1000/1000) (EN ISO 5470-1:1999; ASTM D 4060)
0,7 gr gewichtsverlies (EN 12967-16:2004 Methode A)

Impactweerstand Geen scheuren (EN ISO 6272-2)

Hechttreksterkte > 1,5 N/mm² (EN 1542)

Chemische resistentie Test geslaagd (EN 13529)

Chemical resistent tegen dooizouten, koolwaterstoffen en hydraulische oli-
ën. Vraag naar de gedetailleerde chemische bestendigheidslijst.

Waterdampdoorlatendheid Klasse 1 (ISO EN 7783:2012-02)

Capillaire absorptie <0,1 kg/(m² × h0,5) (EN 1062-3:2008)

Doorlaatbaarheid van CO2 Sd > 50 m (EN 1062-6:2002-10)

Slipweerstand ~63 doog; ~61 nat (BS 7976 1-3:2002)
R12; V8 (DIN 51130; BGR 181)
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VERWERKINGSINFORMATIE
Verbruik Laag Product Verbruik

1. Primer + instrooiing Sikafloor®-150/-151, in-
strooiing kwartszand
0,4–0,8 mm

~0,4 kg/m²
~1,0 kg/m²

2. Waterproofing mem-
braan

Sikalastic®-8800 ~1,5 kg/m²

3. Slijtlaag Sikalastic®-8800
aggregaat (silicium car-
bid, corundum, kwarts-
zand)

~1,0 kg/m²
~2,0 kg/m²

4. Seallaag Sikafloor®-359 N ~0,7 kg/m²

PRODUCTINFORMATIE
Verpakking Raadpleeg het relevante productinformatieblad.

Houdbaarheid Raadpleeg het relevante productinformatieblad.

Opslagcondities Raadpleeg het relevante productinformatieblad.

ONDERHOUD
ONDERHOUDSREINIGING

Raadpleeg het “Sikafloor®- reinigingsadvies”

AANVULLENDE DOCUMENTEN
Ondergrond kwaliteit & voorbehandeling:
Raadpleeg de verwerkingshandleiding: “ Beoordeling
en voorbehandeling van vloersystemen”.

Verwerkingsinstructies:
Raadpleeg de verwerkingshandleiding: “Mengen & ap-
plicatie van vloersystemen”.
Raadpleeg de verwerkingshandleiding "Inspuiten van
aggregaten in het spuitpatroon van Sikalastic®-851"

BEPERKINGEN
Vers aangebrachte Sikalastic® OneShot PB-56 UV
moet worden beschermd tegen vocht, condensatie
en water gedurende minimaal 2 uur.

▪

Een foutieve beoordeling en behandeling van scheu-
ren kan leiden tot een vermindering van de levens-
duur en terugkerende scheurvorming.

▪

Verwerk per werk of ruimte alleen Sikafloor®-359 N
met gelijke batchnummers om verzekerd te zijn van
een exact gelijke kleur.

▪

Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, pa-
raffine of andere fossiele brandstofbranders, deze
veroorzaken grote hoeveelheden, zowel CO2 als H2O
waterdamp, die de afwerking ongunstig kan beïn-
vloeden. Voor het verwarmen gebruik alleen elek-
trisch aangedreven warme lucht ventilatorsystemen.

▪

Zorg voor voldoende luchtverversing en ventilatie tij-
dens applicatie en uitharding.

▪

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.
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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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