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SYSTEEMINFORMATIEBLAD 
Sikafloor®- Troffelvloer gekleurd 
Gekleurde troffelmortel op epoxybasis  
 

Decoratieve troffelmortel op basis van epoxyharsen en gekleurde minerale vulstoffen met een speciale korrelgradatie. 

TOEPASSINGSGEBIEDEN                               Toepasbaar als industriële vloerafwerking en in hygiënische ruimten (toiletten, badkamers, 
                  keukens).  
                                                                           Bij vochtbelasting altijd afwerken met Sikafloor®-Topgel.  

 

EIGENSCHAPPEN/VOORDELEN  Zeer slijtvast 
 Uitstekend hechtend 
 Makkelijke verwerking 
 Hoge mechanische sterkte 
 Waterdampdoorlatend (indien niet waterdicht afgeseald) 
 Korte wachttijden 
 Goed antislip 

SYSTEEMGEGEVENS  

UITERLIJK / KLEUR Gekleurd troffelzand S: 
Standaard mengsel van gekleurde kwartsgranulaten 
Beschikbaar in 54 kleuren  
(Neem voor de kleurenkaart contact op met Technical Service van Sika Nederland B.V.) 
 
Gekleurd troffelzand CM: 
Speciaal mengsel van gekleurde kwartsgranulaten voor een meer compacte mortel 
Beschikbaar in 12 kleuren 
(Neem voor de kleurenkaart contact op met Technical Service van Sika Nederland B.V.) 
 
Gekleurd troffelzand S/CM 
Component C:  25 kg zakken 
 
Bij blootstelling aan UV kan enige verkleuring (vergeling) optreden, dit heeft geen invloed 
op de functionaliteit en prestatie. 

TECHNISCHE GEGEVENS  

BASIS Epoxy troffelmortel 

SOORTELIJK GEWICHT Circa 2,1 kg/ltr.  componenten A+B+C  vullingsgraad  (A+B) :C = 1:10 
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MECHANISCHE 
EIGENSCHAPPEN 

 

BUIGTREKSTERKTE - 

DRUKSTERKTE - 

SYSTEEMINFORMATIE  

SYSTEEMSTRUCTUUR Troffelmortel  (minimale laagdikte 5 mm) / reparatiemortel:                                                    
Primer:              1 x Sikafloor®-150 of -169                                       
Troffel:              1 x Sikafloor®-150 of -169 + Gekleurd Troffelzand S/CM          
1e dichtzetlaag:             1 x Sikafloor®-Topgel  
2e dichtzetlaag:             1 x Sikafloor®-Topgel       
Matte seallaag:                              1 à 2 x Sikafloor®-304 W               

VERWERKINGSDETAILS  

VERBRUIK / DOSEREN  

Coatingsysteem Product Verbruik 
Primer Sikafloor®-150 of -169 

kwartzand (0,4 - 0,8 mm) 
0,3 - 0,5 kg/m² 
~ 0,25 - 0,5 kg/m² 

Troffelmortel  / 
reparatiemortel 

Sikafloor®-150/-169: gekleurd 
troffelzand 1:10*  

~ 2,2 kg/m²/mm 
laagdikte 

1e dichtzetlaag Sikafloor®- Topgel ~ 0,2 - 0,3 kg/m² 
2e dichtzetlaag Sikafloor®- Topgel ~ 0,15 - 0,20 kg/m² 
Matte seallaag** 1 à 2 x Sikafloor®-304 W (Matt)              ~ 0,15 kg/m²/laag 

* Mengverhoudingen in gewichtsdelen. 
** Voor een gedefinieerd antislip aan de laatste laag van de matte verzegeling Sikafloor®-304 
(Matt) W Spheriglass toevoegen. Type afhankelijk van gewenste antislip.                
Alle waarden zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de 
ondergrond en materiaalverlies enz. 

LAAGDIKTE  Minimaal 5 mm, maximaal 20 mm. 

ONDERGROND KWALITEIT Raadpleeg voor meer informatie de verwerkingshandleiding “Beoordeling en 
voorbehandeling van de ondergrond voor vloersystemen”. 

ONDERGROND VOORBEHANDELEN Raadpleeg voor meer informatie de verwerkingshandleiding “Beoordeling en 
voorbehandeling van de ondergrond voor vloersystemen”. 

VERWERKINGSINSTRUCTIES  

MENGVERHOUDING Troffelmortel:                                                                                          
Vullingsgraad 1 : 10  - Component A : B : C  =  3 : 1 : 40 (gewichtsdelen).  
Component C  =  Gekleurd troffelzand. 

MENGTIJD Allereerst component A goed mechanisch oproeren, vervolgens component B toevoegen en 
gedurende 2 minuten mengen tot een homogeen mengsel. 
Voor de bereiding van mortels de voorgemengde Sikafloor®-150 of /-169 toevoegen aan het 
toeslagmateriaal (component C) en dit mengen tot een homogeen mengsel is verkregen. 

MENGGEREEDSCHAP Sikafloor®-150 of -169 moet grondig gemengd worden met een elektrische menger op lage 
snelheid (300 - 400 r.p.m.) of andere geschikte mengapparatuur. 
 
Maak voor bereiding van mortels gebruik van een dwangmenger, panmixer od. 
Gebruik geen vrije val mengers. 
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AANBRENGEN /  
GEREEDSCHAPPEN 

Controleer voor het aanbrengen het vochtgehalte van de ondergrond, R.L.V. en dauwpunt. 
Indien het vochtgehalte > 4% kan Sikafloor® EpoCem® als tijdelijk vochtscherm worden 
toegepast. 
 
Primerlaag/Hechtbrug:                                                                                                           
Sikafloor®-150 of -169 gelijkmatig aanbrengen met een kortharige niet-pluizende 2-
componenten vachtroller. Zonodig op zuigende ondergronden 2% Stellmittel T toevoegen. De 
natte laag direct open en gelijkmatig instrooien met kwartszand 0,4 - 0,8 mm. In geval van 
tijdsbesparing kan de mortel “nat in nat” op de primer worden verwerkt zonder de primer in 
te strooien. 
 
Troffelmortel:                                                                                                             
De mortel gelijkmatig verdelen met geëigend gereedschap (gebruik zonodig geleidende rails) 
en na een korte wachttijd handmatig verdichten en afgladden met een kunststof spaan of 
machinaal met een Teflon beklede vlindermachine (gebruikelijk 20 - 90 r.p.m.). 
Bij het plaatsen is het best dat men een lamp van 1000 Watt op de grond zet en die laat 
schijnen over de vloer die men op dat moment aan het leggen is. Zo kan men zien of de vloer 
vlak ligt of niet en vallen eventuele spaanslagen of andere foutjes ook makkelijker op. 
 
Holle hoekplint :  
In sommige omgevingen (voeding) is het verplicht om te werken met een holle hoek plint 
vanwege de hygiëne. Breng eerst een profiel aan tegen de wand. Het verticale oppervlak 
voorzien van een kleeflaag met Sikafloor® Topgel. Maak t.b.v. de plint een mortelmengsel 
bestaande uit Sikafloor Topgel en Gekleurd Troffelzand S of CM in een gewichtsverhouding 1 : 
10 - 12 en breng aan met een holle hoekspaan.  
Voor een betere verwerking is het mogelijk om de spaan licht te benevelen met water.  
Deze bewerking wordt gelijktijdig gedaan met het aanbrengen van de vloermortel. 
 
Dichtzetlaag:                                                                                                   
Sikafloor® Topgel aanbrengen met een harde rubberen wisser of spaan met rubber bekleding 
(slagen voorkomen). 10 minuten na het aanbrengen van de gel narollen met een brede, 2-
componenten vachtroller voor een egale verdeling. 
Na ca. 2 uur, in de gelfase van de 1e laag, m.b.v. prikschoenen de 2e laag aanbrengen met een 
harde rubber wisser of spaan met rubber bekleding. 10 minuten na het aanbrengen van de gel 
narollen met een brede, 2-componenten vachtroller voor een egale verdeling. Verbruik ca. 
0,40 - 0,55 kg/m² voor de 2 lagen. 
 
Seallaag:                                                                                                                 
Na droging het gehele oppervlak opschuren met een zwarte Scotch-Brite vloerpad en grondig 
stofvrij maken. Daarna het oppervlak afcoaten met 1 à 2 lagen Sikafloor®-304 W (Matt), 
waaraan 5 -10% schoon leidingwater wordt toegevoegd. Verbruik ca. 0,15  kg/m² per laag.  
 

REINIGING Reinig alle gereedschappen en verwerkingsapparatuur onmiddellijk na gebruik met 
Verdunner C. Uitgehard en/of uithardend materiaal kan alleen mechanisch worden 
verwijderd. 

OPMERKINGEN BIJ 

APPLICATIE / LIMIETEN 

Sikafloor®- troffelmortel zijn niet geschikt voor frequent of permanent contact met water, 
tenzij afgeseald. 
 
Constructieve voegen vereisen de volgende behandeling: 
- Statische scheuren afdichten met SikaDur® of Sikafloor® epoxyhars. 
- Dynamische scheuren moeten nader geanalyseerd worden en zonodig worden gevuld of 

overlaagd met een elastisch materiaal (bewegingsvoeg). 
 

Een foutieve beoordeling en behandeling van scheuren kan leiden tot een vermindering van 
de levensduur en terugkerende scheurvorming. Vloerverwarming of hoge 
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omgevingstemperatuur, gecombineerd met een hoge puntlast, kan in bepaalde 
omstandigheden leiden tot afdrukken in de hars.  

Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, paraffine of andere fossiele 
brandstofbranders, deze veroorzaken grote hoeveelheden, zowel CO2 als H2O waterdamp, die 
de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. Voor het verwarmen gebruik alleen elektrisch 
aangedreven warme lucht ventilatorsystemen. 

WAARDE BASIS Alle technische gegevens in dit systeeminformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. 
Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden 

GEZONDHEIDS- EN 
VEILIGHEIDSINFORMATIE 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, 
dient de gebruiker het meest recente product productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, 
betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheid gerelateerde gegevens. 

WETTELIJKE KENNISGEVING De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandighedenIn de praktijk zijn de verschillen in materialen, 
onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan 
worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald 
doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze 
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven.De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden 
aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaardenGebruikers dienen altijd de 
meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende 
product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. 

  

 

 

Sika NEDERLAND B.V.      
Flooring 
Zonnebaan 56 
3524 EG UTRECHT 
Nederland 
www.sika.nl 

Sika Nederland B.V.  
      
Telefoon: +31 (0)30 - 241 01 20 
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82 
Mail : info@nl.sika.com       

©
 2

01
5 

Si
ka

 N
ed

er
la

nd
 B

.V
. 


