
waterdichting 
afdichting van lekkages met 
sika injectiesystemen  
voor beton, metselwerk en natuursteenconstructies



lekkageafdichting  
voor beton, metselwerk en natuursteenconstructies

LEKKAGE BIJ ONDERGRONDSE BETONNEN CONSTRUCTIES zoals kelders of openbare gebouwen 
kan als gevolg van staalcorrosie en beschadiging van het beton een aanzienlijk kortere levensduur 
veroorzaken, naast natuurlijk de beperking van de functionaliteit en gebruik. om hoge kosten voor de 
reparatie te voorkomen, nog afgezien van de kosten voor sluiting, kunnen deze lekkages vaak veilig 
worden afgedicht en waterdicht worden gemaakt met behulp van injectie. 
sika levert een omvangrijk assortiment van injectiesystemen voor elke soort lekkageafdichting in 
beton, metselwerk en natuursteenconstructies. deze kunnen op elk moment worden aangebracht, 
tijdens de beginfase van de bouw of tijdens latere werkzaamheden om de levensduur te  verlengen, 
afhankelijk van de specifieke projecteisen. sika injectieystemen kunnen niet alleen afdichten, flexibel 
overbruggen, verzegelen en lekkende constructies voor een langere termijn waterdicht maken, een 
aantal systemen kan ook worden toegepast voor versterking of herstel van structurele integriteit en 
draagvermogen en bieden daardoor een complete en duurzame onderhoudsoplossing.

de high performance injectiematerialen van sika zijn ook volledig compatibel met het volledige assorti-
ment voor waterdichtingen en kunnen worden gebruikt voor reparatie en afdichting van scheuren, 
holten, verbindingen, injectieslangen en compartimentsystemen. als voorzorgsmaatregel zijn alle sika 
producten ook volledig getest en voldoen aan alle relevante wereldwijde normen.
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Waterdichting

afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

succesvolle waterdichting 
met sika injection systems

COmpLETE SIKA OpLOSSINGEN 
sika levert "alles wat u nodig heeft". dit betekent dat sika 
een volledig assortiment alternatieve injectietechnologieën en 
materialen kan leveren. daarnaast zijn we ook wereldleider op 
het gebied van technische waterdichting, betonreparatie en 
-bescherming voor preventie of afdichting en het waterdicht 
maken van elk soort lekkage in uw constructie - 'van kelder tot 
dak'.
 
SIKA INJECTIESySTEmEN vOLDOEN AAN ALLE wERELD
wIJDE NORmEN 
de sika injectiesystemen zijn getest en goedgekeurd volgens 
toonaangevende wereldwijde normen voor veilige en betrouw-
bare injectie-oplossingen.

TEChNISChE ExpERTISE EN pRAKTISChE ERvARING
sika levert advies en ondersteuning vanuit de ontwerpfase 
tot en met de uitvoering van de injectie en alle bijbehorende 
werkzaamheden op locatie. de technische adviezen van onze 
experts en de praktische ondersteuning helpen u bij de keuze 
en installatie van de juiste injectiematerialen, apparatuur, 
toepassingsmethoden etc.

INJECTIEmATERIAAL
de keuze van het juiste injectiemateriaal en het juiste injectie-
product is de eerste sleutelfactor voor succes. dit betekent dat 
in het bijzonder de viscositeit, flexibiliteit en het gedrag van het 
materiaal in contact met water, een belangrijke invloed heeft op 
de effectiviteit van de injectie.

INJECTIEAppARATUUR
de juiste apparatuur voor het gekozen injectiemateriaal, inclusief 
de correcte voorbereiding, menging en wijze van aanbrengen van 
het materiaal is de tweede succesfactor. hieronder valt alles vanaf 
de eerste dosering en menging, het aanbrengen via een geschikte 
pomp tot en met toepassing van de juiste packers/aansluitingen 
en verbindingen.

INJECTIEmEThODE/TOEpASSING
ten derde moeten vakkundige en ervaren aannemers worden 
getraind in de juiste injectiemethoden en toepassingstechnieken 
om het succes te garanderen en een volledige en permanente 
waterdichting te waarborgen. 

er zijn drie belangrijke succesfactoren die een rol spelen bij de effectiviteit en de duurzaamheid van injecties. het is essentieel dat 
de juiste samenstelling van injectiematerialen, injectieapparatuur en injectiemethode wordt gekozen. dit is wat de uitgebreide en 
praktische ervaring van sika te bieden heeft:

materiaal

succesvolle 
injectie met 

sika solutions

apparatuur methode/ 
toepassing

aanvullende voordelen van sika

TRAINING
wij begrijpen dat het bij veel projecten de voorkeur heeft 
om een gespecialiseerde aannemer in te schakelen voor de 
injectiewerkzaamheden voor het afdichten van alle voorkomen-
de lekkages, terwijl het in andere situaties om praktische of 
logistieke redenen beter is dat de hoofdaannemer deze taken 
zelf uitvoert. dit is de reden dat sika onovertroffen technische 
en praktische trainingen biedt, zowel centraal als op locatie, 
zodat u er zeker van kunt zijn dat uw technische medewerkers 
en de medewerkers op locatie alle eisen en procedures volledig 
begrijpen. dit alles wordt ondersteund door gedetailleerde 
documentatie inclusief beschrijvingen van de werkwijzen en 
checklists voor de kwaliteitscontrole.
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afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

technologie injectiemateriaal 
en sika injectieproducten

pOLyUREThAANhARSEN
polyurethaanharsen zijn hydrofoob, flexibel en worden gebruikt voor niet structurele injectieafdichting en 
waterdichting van holten, scheuren en voegen. de lage viscositeit waarborgt een goede penetratie in de 
betonconstructie voor het afdichten van lekkages en zorgt voor een duurzaam elastische afdichting. 
polyurethaanharsen dichten door de bijzonder goede aanhechting aan beton en de hydrofobe 
 eigenschappen. in holten, scheuren en voegen met veel waterindringing. 

voorinjectie met een schuimende polyurethaanhars, zoals hierboven beschreven, is noodzakelijk.

SChUImENDE pOLyUREThAANhARSEN
polyurethaanharsen zijn ontwikkeld om uit te zetten in water om de doorgang van water door scheuren of 
holten tijdelijk te blokkeren. door de snelle reactie met water wordt een stevig en flexibel elastisch schuim 
gevormd. voor permanente waterdichting wordt dit polyurethaan hars na-geïnjecteerd met een geschikt 
niet schuimend injectiemateriaal, in de meeste gevallen ook gebaseerd op polyurethaan.

EpOxyhARSEN

epoxyharsen hebben een relatief hoge trek- en druksterkte. deze materialen worden algemeen beschouwd 
als 'star' en worden veel gebruikt voor reparatie door injectie in scheuren en holten in dragende gewapende 
betonconstructies of -elementen. de lage viscositeit zorgt voor een uitstekende penetratie in scheuren in de 
constructie en dit draagt bij aan het waarborgen van een duurzame lastverdeling vanwege de uitstekende 
hechting aan het beton. materialen op basis van epoxyharsen zijn geschikt voor een groot aantal toepassin-
gen in droge tot licht vochtige  omgevingen. 

ACRyLAAThARSEN
acrylaatharsen zijn hydrofiel, zeer flexibel en worden gebruikt voor niet structurele injectie van scheuren, 
voegen en holten, inclusief de injectie m.b.v. injectieslangsystemen, bij membraansystemen en voor sluier-
injectie achter een constructie. acrylaatharsen hebben een extreem lage viscositeit (vergelijkbaar met 
water) en hebben daardoor ideale indringende eigenschappen. de reactietijd (uithardingstijd) kan worden 
aangepast voor meer flexibiliteit zodat het injectiemateriaal zich kan aanpassen aan de heersende omstan-
digheden op de locatie (bijv. temperatuur, injectieafstand etc.). materialen op basis van acrylaatharsen zijn 
geschikt voor waterdichting van lekkages door de hydrofiele zweleigenschappen bij contact met water. de 
injectieapparatuur kan ook met water eenvoudig worden gereinigd.

OpLOSSINGEN mET mICROfIJN CEmENT
oplossingen met microfijn cement zijn stijve, polymeergemodificeerde injectiematerialen (bekend als micro-
fijne cementgrout) op basis van microfijne cement samenstellingen. deze worden algemeen gebruikt voor 
structurele injectiewerkzaamheden voor het afdichten van bijv. scheuren, holten en schijnvoegen. als gevolg 
van de polymeermodificatie hebben deze materialen op cementbasis vloeiende eigenschappen en een zeer 
goede penetratie.
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afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

Sika® Injection201 CE
sika® injection-201 ce is een zeer laag viskeuze, niet schuimende en oplosmiddelvrije polyurethaan injectiehars die in zowel droge als natte 
omstandigheden uithardt. bij contact met water vormt dit een elastische en flexibele verbinding die zorgt voor een duurzame waterdichte 
poriënstructuur in het beton. sika® injection-201 ce is getest en goedgekeurd volgens en 1504-5 en heeft een eenvoudig te gebruiken meng-
verhouding van 1:1 (in volumedelen). de reactietijd kan verder worden versneld door gebruik van sika® injection ac-20.

Sika® Injection203
sika® injection-203 is een zeer laag viskeuze, elastische en oplosmiddelvrije polyurethaan injectiehars die onder droge en natte omstandig-
heden een gesloten, elastische en daardoor waterdichte, afdichting vormt. sika® injection-203 heeft een mengverhouding van 2:1 (in volume-
delen) en is getest en goedgekeurd volgens de europese norm en 1504-5 en de duitse Ztv-ing (riss) norm.

Sikadur®52 N/Lp
sikadur®-52 is een starre, oplosmiddelvrije, laag viskeuze, hoge sterkte, structurele epoxy injectiehars. leverbaar met een gemiddelde tot 
 lange open tijd. het wordt gebruikt voor structurele hechting en het afdichten van scheuren met een breedte van meer dan 0,3 mm.  
sikadur®-52 is getest en goedgekeurd volgens de europese norm en 1504-5.

Sika® Injection451 
sika® injection-451 is een oplosmiddelvrije, zeer laag viskeuze, hoge sterkte, structurele epoxy injectiehars. het is speciaal ontwikkeld voor de 
penetrerende eigenschappen voor structurele hechting en afdichten van fijne scheuren tot een breedte van slechts 0,1 mm. het is ook getest 
en goedgekeurd volgens de duitse norm Ztv-ing (riss).

Sika® Injection304
sika® injection-304 is een ultra laag viskeuze, elastische en zeer snel gelvormende polyacryl injectiegel. de reactietijd kan worden aangepast van 
40 seconden tot 4 minuten. door deze snelle reactietijd wordt sika® injection-304 uitsluitend geïnjecteerd met een 2-componentpomp en alge-
meen gebruikt voor waterdichting van locaties waar onder hoge druk water binnenstroomt, ook onder hydrostatische druk.

Sika® Injection306
sika® injection-306 is een zeer laag viskeuze, zeer elastisch polyacryl injectiehars met een aanpasbare reactietijd. sika® injection-306 hardt onder 
zowel droge als natte omstandigheden uit en vormt een elastisch en flexibel gel-achtig materiaal met een hoge chemische resistentie. het kan 
worden geïnjecteerd met een 1- of 2-component injectiepomp en wordt voornamelijk gebruikt voor het herinjecteren van hars voor het afdichten 
van lekkages met behulp van sikafuko® slangen en rond beschadigde (enkel- en dubbellaags) membranen. de reactietijd kan worden aangepast 
van 8 tot 50 minuten.

Sika® InjectoCem®190
sika® injectocem®-190 is een starre 2-component injectiespecie op basis van een samenstelling van polymeer gemodificeerd microfijn 
cement. het wordt algemeen gebruikt voor afdichten, opvullen en structureel versterken van bredere scheuren en in en rond conctructie-
voegen. het wordt daarnaast gebruikt bij de injectie met sikafuko® injectieslangen als herinjecteerbaar systeem.
.

Sika® Injection101 RC
sika® injection-101 rc is een laag viskeuze, snel schuimende, oplosmiddelvrije polyurethaan hars die uithardt tot een zeer dicht en hard- 
elastisch schuim met een fijne celstructuur. het heeft na uitharding een stabiele expansie zonder krimp. de vrije schuimexpansie in contact 
met water bedraagt tot 40 x. de reactietijd van sika® injection-101 rc kan nog verder worden versneld door gebruik te maken van sika®  
injection ac-10.

Sika® Injection105 RC
sika® injection-105 rc is een laag viskeuze, snel schuimende, oplosmiddelvrije polyurethaan hars die in reactie met water uithardt tot een 
dicht en elastisch schuim met een fijne celstructuur. de vrije schuimexpansie in contact met water bedraagt tot 15 x. 
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afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

keuZe van sika injectie- 
materialen

pROBLEEm vEREISTE CRITERIA GESChIKTE SIKA INJECTIEpRODUCTEN

Lekkage bij scheuren/  
penetraties droog/nat

 ́ waterdichting van scheuren en rond penetraties met een  
wijdte >0,2 mm met hydrostatische druk

 ́ snelle en stabiele schuimvorming en uitzetting, voor tijdelijke 
afdichting, plus zeer lage viscositeit en duurzame flexibiliteit voor 
permanente afdichting en waterdichting

 ́ sika® injection-101 rc/-105 rc (voor tijdelijke afdichting)  
gevolgd door: 
sika® injection-201 ce/-203 (voor permanente flexibele afdichting)

 ́ waterdichting van scheuren en rond penetraties met een wijdte  
van >0,2 mm zonder hydrostatische druk (droge, vochtige of natte 
oppervlakken)

 ́ Zeer lage viscositeit en duurzame flexibiliteit voor permanente 
afdichting

 ́ sika® injection-201 ce/-203 (voor permanente flexibele afdichting) 

 ́ krachtverdeling over droge scheuren met een breedte van >0,3 mm  ́ lage viscositeit, star, uitstekende hechting en volledige hechting 
in het scheuroppervlak voor structureel verband

 ́ sikadur®-52 

 ́ krachtverdeling over droge scheuren met een breedte van >0,1 mm  ́ Zeer lage viscositeit, star, uitstekende hechting en volledige 
hechting in het scheuroppervlak voor structureel verband

 ́ sika® injection-451

Lekkage in dilatatievoegen 
(bewegend) en constructie/
dagproductievoegen 
(statisch)

 ́ waterdichting van constructievoegen met en zonder  hydrostatische 
druk

 ́ snelle en stabiele schuimvorming en uitzetting, voor tijdelijke 
afdichting, plus zeer lage viscositeit en duurzame flexibiliteit voor 
permanente afdichting en waterdichting

 ́ sika® injection-101 rc/-105 rc (optioneel voor tijdelijke afdichitng bij 
hydrostatische druk) gevolgd door: 
sika® injection-201 ce/-203 (voor permanente flexibele afdichting)

 ́ waterdichting van voegen waar de originele afdichting/  
waterdichting is beschadigd of niet correct is geïnstalleerd

Voorgeïnstalleerd SikaFuko® injectieslangsysteem in constructie
voegen of als backup systeem bij een voegenband:

 ́ Zeer lage viscositeit, duurzame flexibiliteit, lange open tijd voor 
optimale penetratie, opnieuw injecteerbaar voor permanente 
afdichting

 ́ sika® injection-306 (voor permanente flexibele afdichting)
 ́ sika® injectocem®-190 (uitsluitend voor gebruik in droge omgevingen)

Beschadigde voegenbanden:
 ́ Lage viscositeit, duurzame hoge flexibiliteit, met aanpasbare 
 reactietijden voor permanente afdichting

 ́ sika® injection-306 (voor permanente flexibele afdichting)
 ́ sika® injection-304 (voor permanente flexibele afdichting)

Lekkage in membraan
systemen

 ́ waterdichting van beschadigde en lekkende membraansystemen  ́ extreem lage viscositeit, zeer flexibel, lange open tijd/verlengde 
reactietijd, opnieuw injecteerbaar voor permanente afdichting

 ́ sika® injection-306 (voor permanente flexibele afdichting)

Lekkage in de wanden/ 
doorvoeren

 ́ gridinjectie 
in het oppervlak voor grote oppervlakken, bijv. grindnesten  
of slechte betonverdichting

 ́ lage viscositeit, opvullen van holten, star materiaal voor  

krachtsoverdracht in zowel droge als vochtige omgevingen
 ́ sika® injectocem®-190 (droge omgeving)  
(optioneel, lokale reparaties met sikadur®-31 cf)

 ́ Zeer lage viscositeit, flexibel, ontworpen voor permanente af-
dichting (in natte omgevingen)

 ́ sika® injection-306/-304 
(optioneel, lokale reparaties met sikadur®-31 cf)

 ́ sika® injection-201 ce/-203 
(optioneel, lokale reparaties met sikadur®-31 cf)

 ́ scherminjectie 
bijv. achter een constructie of element voor het afdichten van  
lekkages als gevolg van holtes

 ́ extreem lage viscositeit, zeer flexibel, aanpasbare reactietijd, 
ontworpen voor permanente afdichting

 ́ sika® injection-306/-304
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afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

pROBLEEm vEREISTE CRITERIA GESChIKTE SIKA INJECTIEpRODUCTEN

Lekkage bij scheuren/  
penetraties droog/nat

 ́ waterdichting van scheuren en rond penetraties met een  
wijdte >0,2 mm met hydrostatische druk

 ́ snelle en stabiele schuimvorming en uitzetting, voor tijdelijke 
afdichting, plus zeer lage viscositeit en duurzame flexibiliteit voor 
permanente afdichting en waterdichting

 ́ sika® injection-101 rc/-105 rc (voor tijdelijke afdichting)  
gevolgd door: 
sika® injection-201 ce/-203 (voor permanente flexibele afdichting)

 ́ waterdichting van scheuren en rond penetraties met een wijdte  
van >0,2 mm zonder hydrostatische druk (droge, vochtige of natte 
oppervlakken)

 ́ Zeer lage viscositeit en duurzame flexibiliteit voor permanente 
afdichting

 ́ sika® injection-201 ce/-203 (voor permanente flexibele afdichting) 

 ́ krachtverdeling over droge scheuren met een breedte van >0,3 mm  ́ lage viscositeit, star, uitstekende hechting en volledige hechting 
in het scheuroppervlak voor structureel verband

 ́ sikadur®-52 

 ́ krachtverdeling over droge scheuren met een breedte van >0,1 mm  ́ Zeer lage viscositeit, star, uitstekende hechting en volledige 
hechting in het scheuroppervlak voor structureel verband

 ́ sika® injection-451

Lekkage in dilatatievoegen 
(bewegend) en constructie/
dagproductievoegen 
(statisch)

 ́ waterdichting van constructievoegen met en zonder  hydrostatische 
druk

 ́ snelle en stabiele schuimvorming en uitzetting, voor tijdelijke 
afdichting, plus zeer lage viscositeit en duurzame flexibiliteit voor 
permanente afdichting en waterdichting

 ́ sika® injection-101 rc/-105 rc (optioneel voor tijdelijke afdichitng bij 
hydrostatische druk) gevolgd door: 
sika® injection-201 ce/-203 (voor permanente flexibele afdichting)

 ́ waterdichting van voegen waar de originele afdichting/  
waterdichting is beschadigd of niet correct is geïnstalleerd

Voorgeïnstalleerd SikaFuko® injectieslangsysteem in constructie
voegen of als backup systeem bij een voegenband:

 ́ Zeer lage viscositeit, duurzame flexibiliteit, lange open tijd voor 
optimale penetratie, opnieuw injecteerbaar voor permanente 
afdichting

 ́ sika® injection-306 (voor permanente flexibele afdichting)
 ́ sika® injectocem®-190 (uitsluitend voor gebruik in droge omgevingen)

Beschadigde voegenbanden:
 ́ Lage viscositeit, duurzame hoge flexibiliteit, met aanpasbare 
 reactietijden voor permanente afdichting

 ́ sika® injection-306 (voor permanente flexibele afdichting)
 ́ sika® injection-304 (voor permanente flexibele afdichting)

Lekkage in membraan
systemen

 ́ waterdichting van beschadigde en lekkende membraansystemen  ́ extreem lage viscositeit, zeer flexibel, lange open tijd/verlengde 
reactietijd, opnieuw injecteerbaar voor permanente afdichting

 ́ sika® injection-306 (voor permanente flexibele afdichting)

Lekkage in de wanden/ 
doorvoeren

 ́ gridinjectie 
in het oppervlak voor grote oppervlakken, bijv. grindnesten  
of slechte betonverdichting

 ́ lage viscositeit, opvullen van holten, star materiaal voor  

krachtsoverdracht in zowel droge als vochtige omgevingen
 ́ sika® injectocem®-190 (droge omgeving)  
(optioneel, lokale reparaties met sikadur®-31 cf)

 ́ Zeer lage viscositeit, flexibel, ontworpen voor permanente af-
dichting (in natte omgevingen)

 ́ sika® injection-306/-304 
(optioneel, lokale reparaties met sikadur®-31 cf)

 ́ sika® injection-201 ce/-203 
(optioneel, lokale reparaties met sikadur®-31 cf)

 ́ scherminjectie 
bijv. achter een constructie of element voor het afdichten van  
lekkages als gevolg van holtes

 ́ extreem lage viscositeit, zeer flexibel, aanpasbare reactietijd, 
ontworpen voor permanente afdichting

 ́ sika® injection-306/-304
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afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

apparatuur voor sika   
injectiematerialen

1COmpONENT pOmpEN
het opslagreservoir van de pomp is gevuld met de vooraf 
gemengde hars of micro-cementgrout. de open tijd van dit 
injectiemateriaal begint na het mengen; het volledig gemengde 
volume dient binnen de relevante open tijd te  worden verwerkt.

er zijn hand-, zuiger- en membraanpompen beschikbaar voor 
1-component pomptechnologie. deze zijn ontworpen voor 
de verwerking van kleine tot middelgrote volumes injectie-
materiaal.

1Component 
pomp

2Componenten
pomp (acrylaat)

vacuümpomp Colloïdale mixer

polyuretaan
schuimharsen

sika® injection-101 rc
sika® injection-105 rc

X

polyurethaan
harsen

sika® injection-201 ce
sika® injection-203

X 

Acrylaat
harsen

sika® injection-306 X X X

sika® injection-304 X

Epoxy
harsen

sikadur®-52 
sika® injection-451

X

microfijn 
cement

sika® injectocem®-190  X X X

2COmpONENTEN pOmpEN
deze pompen zijn voorzien van twee opslagreservoirs en elk 
reservoir is apart gevuld met een andere component. de com-
ponenten komen pas bij elkaar wanneer deze door de statische 
menger worden gepompt. de open tijd begint daarom pas in de 
statische menger. dit type pomp kan daarom worden gebruikt 
voor materialen op basis van zeer snel reagerende harsen.

er zijn 2-componenten pompen beschikbaar die specifiek zijn 
ontworpen voor elk van de verschillende harstechnologieën, dit 
in verband met de verschillende viscositeit, mengverhouding en 
reactietijd etc. voor snel gelvormende acrylaten (ook bekend als 
polyacrylaatharsen) wordt een aparte pomp aangeraden voor 
het reinigen van de pomp en de statische menger. 
er zijn ook 2-componenten zuigerpompen leverbaar die kunnen 
worden gebruikt voor injectie van middelgrote tot grote volu-
mes van 2-componenten polyurethaan- of epoxyharsen, zelfs 
tegen hoge hydrostatische druk.

er zijn twee verschillende pomptechnologieën op de markt beschikbaar voor hars en microfijn cement injectie: 1- en 2-compo-
nent pompen. het meest gebruikt zijn de 1-component pompen waarvan het belangrijkste voordeel de veel lagere kosten zijn. de 
belangrijkste reden dat 2-componenten pompen nog steeds worden gebruikt is dat deze het beste geschikt zijn om snel en zeer 
snel uithardende harsen te injecteren vanwege de zeer korte open tijd. daarnaast zijn deze pompen het beste geschikt voor grote 
materiaalvolumes.  

injectiepomptechnologieËn voor succesvolle waterdichting
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1COmpONENT pOmp vOOR pOLyUREThAAN (pU), 
 pOLyACRyLAAT EN EpOxyhARSEN pLUS mICROfIJN 
CEmENTOpLOSSINGEN
1-component pompen zijn universele injectiepompen en 
geschikt voor een grote reeks toepassingen. deze zijn ideaal 
voor professionele afdichting van scheuren en voor de injectie 
met behulp van sikafuko® slangen en membraansystemen.

2COmpONENTEN pOmpEN vOOR pOLyACRyLAATGEL
2-componenten pompen zijn ontworpen voor scherminjectie 
achter de constructie, voor hoge volumes of voor het gebruik van 
snel reagerende polyacrylaatgel. 

mENGAppARATUUR vOOR mICROfIJNE 
CEmENTOpLOSSINGEN
voor het mengen van microfijne oplossingen zoals de high- 
performance sika® injectocem®-190 is een  colloïdale mixer 
benodigd.

vACUÜmpOmpAppARATUUR vOOR hERINJECTEREN vAN 
Sikafuko® INJECTIESLANGSySTEmEN
vacuümpompapparatuur is van belang voor herinjecteren m.b.v. 
sikafuko® injectieslangsystemen. het wordt gebruikt voor 
spoelen en reinigen van sikafuko® slangen met water na de 
injectie met acrylaatgel of microfijn cement materialen om het 
systeem, indien nodig in de toekomst, voor het herinjecteren te 
kunnen gebruiken.

injectieapparatuur voor succesvolle waterdichting
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Waterdichting
afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

mEChANISChE pACKERS
voor hoge en lage druk injectie

OppERvLAKpACKERS
voor injectie met lage druk waar boor-
gaten in het oppervlak niet mogelijk zijn 
of vermeden moeten worden in verband 
met schade of de locatie van de wape-
ning etc.

AANSLUITpACKERS
Sikaplan® w injectiedeel
voor de injectie van membraan-
compartimenten

sika® injectiepackers worden op of in de constructie bevestigd en gebruikt voor aansluiting op de injectiepomp. sika aansluit-
packers worden gebruikt om de ingebedde injectieslangen of compartimentsystemen aan te sluiten.

sika® injectiepackers voor uiteenlopende toepassingen

Type mpS
voor injectie van polyurethaan, epoxy en acrylaat hars

Type mpR
voor injectie van polyurethaan, epoxy en acrylaat hars

Type mpC
voor injectie van microfijn cement

Type Sp
voor epoxy injectie – algemeen met plaatselijke 
reparatie.

Type Sikaplan® w Inj.
voor acrylaatinjectie

Type packer

mechanisch Oppervlak Aansluiting

Toepassing
beton/ondergrond- 
toestand/kwaliteit

injectiedruk mps mpr1 mpc² sp
sikaplan® 
w inj.

sikafuko®  
packertang

Injectiescheuren en holten

boren niet mogelijk
(wapeningsstaal)

1 – 10 bar 

 X

goed of slecht 
(boren mogelijk!)

X X X X

Sikafuko® injectie X

Compartimentinjectie n.v.t. X

Scherminjectie goed of slecht 
(boren mogelijk!)

10 – 200 bar
 X3

Injectiescheuren en holten X X

1) aanbevolen bij hoge druk en een hoog debiet    2) speciaal ontworpen voor injectie met microfijn cement    3) alleen met vlakbolkopfitting (zonder return)

sika accessoires voor succes-
volle injectiewerkZaamheden

Sikafuko® packertang
voor injectie van sikafuko® injectie-
slangsystemen

Type Sikafuko® packertang
voor acrylaat, polyurethaan, epoxy en microfijn cement 
injectie.
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Waterdichting

afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

sika® injectieapparatuur/pompreinigingssysteem

polyurethaanschuim polyurethaanharsen Epoxyharsen Acrylaatharsen Cementgebaseerde  
producten

sika® injection-101 rc 
sika® injection-105 rc

sika® injection-201 ce 
sika® injection-203

sika® injection-451
sikadur®-52

sika® injection-304 
sika® injection-306

sika® 
injectocem®-190

Regelmatige  
reiniging

sika® injection  
cleaner c1

sika® injection  
cleaner c1

sika® injection  
cleaner c1

water water

Definitieve 
reiniging

sika® injection  
cleaner c 1

sika® injection  
cleaner c 1

sika® injection  
cleaner c 1 

water + standaard 
afwasmiddel

water 

Reiniging van uit
gehard materiaal

sika® injection  
cleaner c 2

sika® injection  
cleaner c 2

sika® injection  
cleaner c 2

sika® injection  
cleaner c 2

mechanische

Conservering 
van pompen

sika® injection 
conservator

sika® injection 
conservator

sika® injection 
conservator

sika® injection 
conservator

sika® injection 
conservator

het sika® injectiereiningingssysteem omvat een volledig assortiment aan reinigings- en conserveringsmiddelen voor efficiënt en 
betrouwbaar gebruik, opslag en hergebruik van alle typen injectiepompen binnen het assortiment sika® injectieproducten. alle 
sika reinigings- en conserveringproducten zijn vrij van cfk, fluor en chloor.

Sika® Injectiereiniger C1
sika® injectiereiniger c1 is een reinigings-
middel voor het reinigen van injectiepom-
pen tijdens of direct na het injecteren. 
hiermee worden restanten van ongeharde 
vloeibare epoxy- en polyurethaanhars 
volledig verwijderd.

Sika® Injectiereiniger C2
sika® injectiereiniger c2 is een zeer krach-
tig reinigingsmiddel voor het verwijderen 
van resten van uitgeharde harsen. dit 
mag uitsluitend worden gebruikt voor het 
verwijderen van uitgeharde harsen tijdens 
reparatie en onderhoud aan de injectie-
pompen. dit reinigingsmiddel mag niet 
worden gebruikt voor het spoelen van de 
injectiepompen na gebruik.

Sika® Injectieconserveringsmiddel
sika® injectieconserveringsmiddel con-
serveert de kleppen en afdichtingen van 
een pomp na gebruik en tijdens opslag. 
dit moet altijd worden gebruikt en wordt 
in het bijzonder aangeraden wanneer niet 
bekend is wanneer de pomp opnieuw 
wordt gebruikt of wanneer bekend is dat 
de pomp gedurende langere tijd niet zal 
worden gebruikt.
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Waterdichting
afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

het injectieproces bij scheuren

2. installeer de mechanische packers.  
draai de mechanische packers stevig vast 
zodat deze de maximale injectiedruk 
kunnen weerstaan.

3. bevestig het afsluitende ventiel op de 
eerste packer en begin met injecteren. 

1. boor gaten voor de packers, afwisse-
lend onder een hoek van 45° t.o.v. het 
betonnen oppervlak zoals afgebeeld.
Ø boorgat = Ø van de packer + 2 mm.

4. wanneer het injectiemateriaal tijdens de injectie uit 
de tweede packer stroomt, moet hier zo snel mogelijk 
het afsluitende ventiel worden aangebracht. stop 
met injecteren bij de eerste packer en ga verder bij de 
tweede packer.

5. herhaal deze procedure van packer naar packer.

6. indien nodig, bijv. na injectie van polyurethaan 
schuimharsen, wordt er een tweede injectieprocedu-
re uitgevoerd om er zeker van te zijn van de scheur 
volledig is gevuld en afgedicht met een niet schuimend 
polyurethaan injectiemateriaal.

SChEUREN IN BETONCONSTRUCTIES kunnen worden veroorzaakt door uitzonderlijke belasting 
van de constructie door in- of externe krachten (bijv. grondbewegingen). lekkende scheuren moe-
ten worden gesloten en afgedicht om de waterdichtheid en de duurzaamheid van de constructie te 
waarborgen.

ALGEmENE INfORmATIE TypISCh SIKA pRODUCT

 ́ begin op verticale elementen altijd onderaan met injecteren en werk omhoog
 ́ langzaam injecteren met lage druk is effectiever dan snel injecteren met hoge druk
 ́ voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de beschrijving van de werkwijze voor 
het injecteren van scheuren (waterdichting)

Voor waterdichting:
sika® injection-101 rc (tijdelijk)
+ sika® injection-201 ce (permanent)
Voor krachtoverdracht:
sikadur®-52

volgorde van de applicatie
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Waterdichting

afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

injectie van voegen met  
sikafuko® injectieslangsysteem

1. bepaal het begin en het  
einde van de injectieslang  
in de voeg. 
2. sluit de pomp op het 
slangsysteem aan, bijv. met 
behulp van een sika® packer-
tang.

3. begin met de injectie in 
de sikafuko® slang totdat 
het materiaal aan het andere 
uiteinde uitloopt.

5. bij gebruik van  materiaal 
voor herinjectie kan de sika-
fuko® slang worden gespoeld 
met schoon water dat met 
vacuüm kan worden verwij-
derd. de sikafuko® slang is 
nu gereed voor herinjecteren 
indien nodig.

Sikafuko® INJECTIESLANGSySTEEm wordt gebruikt voor het afdichten van voegen in de 
constructie of als back-up systeem in combinatie met voegenbanden. installatie vindt plaats 
tijdens verschillende betonstortfasen.

1+2 3 4 5

4. sluit het andere uiteinde 
af en ga verder met injecteren 
totdat het materiaal over de 
lengte van de voeg uitloopt.

ALGEmENE INfORmATIE TypISCh SIKA pRODUCT

 ́ sikafuko® systemen moeten worden geïnstalleerd vóór het storten van de betonwanden
 ́ het is van belang om de plaats van de verbindingskasten en het verloop van de slangen vast te 
leggen

 ́ voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de beschrijving van de werkwijze voor sikafuko®
 ́ begin op verticale elementen altijd onderaan met injecteren en werk omhoog
 ́ langzaam injecteren met lage druk is effectiever dan snel injecteren met hoge druk

sika® injection-306

volgorde van de applicatie
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afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

het scherminjectieproces

1. boor in het lekkende element gaten 
voor de mechanische packers op een af-
stand van 30 -50 cm zoals afgebeeld.

2. installeer de mechanische packers.  
draai de mechanische packers stevig vast 
zodat deze de maximale injectiedruk 
kunnen weerstaan.

3. bevestig het afsluitventiel (nippel)  
op de eerste packer en start het injectie-
proces op de onderste rij boorgaten.

4. wanneer het injectiemateriaal tijdens de injectie uit de 
tweede packer stroomt, moet hier zo snel mogelijk het 
afsluitventiel (nippel) worden aangebracht. stop met de injec-
tie bij de eerste packer en ga verder bij de tweede packer.

5. ga verder met de injectie van packer tot packer.

IN KELDERS KAN LEKKAGE ONTSTAAN over grote delen van het oppervlak door verschillende oorza-
ken waaronder onjuiste betonsamenstelling, -plaatsing of -verdichting, naast grondbewegingen en 
stijgend grondwaterniveau etc. deze grotere gebieden kunnen met behulp van scherminjectie achter de 
betonconstructie worden afgedicht.

ALGEmENE INfORmATIE TypISCh SIKA pRODUCT

 ́ begin op verticale elementen onderaan met injecteren en werk omhoog
 ́ langzaam injecteren met lage druk is effectiever dan snel injecteren met hoge druk
 ́ een testinjectie wordt aangeraden om de beste afstand voor de packers vast te 
stellen

sika® injection-306
sika® injection-304  
(hoge waterdruk)

volgorde van de applicatie
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Waterdichting

afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

het membraancompartiment 
injectieproces

1. verwijder de afdekplaat van de verbindingskast en zoek de 
aansluitingen voor het lekkende compartiment. sluit een sika-
plan® w injectienippel aan op het ene uiteinde van de slang.

2. wanneer er een veilige aansluiting met de sikaplan® w 
injectienippel is gemaakt start men de injectiepomp. het 
injectieproces kan worden gecontroleerd via het andere open 
slanguiteinde van hetzelfde compartiment.

3. wanneer het injectiemateriaal uit een naastgelegen slang 
loopt, stopt men de pomp (of sluit het ventiel op het pomp-
systeem). sluit het uiteinde waar het materiaal uitloopt met 
een sikaplan® w nippel. ga verder met pompen door dezelfde 
opening die eerder werd gebruikt voordat het materiaal uitliep.

4. herhaal deze procedures totdat alle uiteinden van het 
betreffende compartiment zijn geïnjecteerd en al het water in 
het compartiment volledig is vervangen door hars.

5. wanneer alle uiteinden onder druk zijn gevuld met ongehard 
injectiehars moet de pomp worden gestopt.

6. het reinigingsproces, om ervoor te zorgen dat de slangen 
bruikbaar blijven voor opnieuw injecteren, moet beginnen voor-
dat het injectiemateriaal in de slang is uitgehard.

COmpARTImENT mEmBRAANSySTEmEN wORDEN GEBRUIKT voor waterdichting in kelders 
zodat in geval van lekkage in de toekomst of schade aan het membraan, elk lekkende compartiment 
eenvoudig kan worden gerepareerd en afgedicht met behulp van injectie door flenzen die van binnen-
uit toegankelijk zijn.

ALGEmENE INfORmATIE TypISCh SIKA pRODUCT

 ́ het is belangrijk dat het volledige compartiment volledig wordt geïnjecteerd. ge-
deeltelijk gevulde compartiment kunnen de waterdichtheid op langere termijn niet 
garanderen

 ́ begin op verticale elementen altijd onderaan met injecteren en werk omhoog
 ́ langzaam injecteren met lage druk is effectiever dan snel injecteren met hoge druk
 ́ het is van belang dat alles tijdens de installatie van het membraansysteem goed 
wordt gedocumenteerd

 ́ voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de beschrijving van de werkwijze voor het 
injecteren van membraancompartimenten

sika® injection-306

volgorde van de applicatie
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afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

praktijkvoorbeelden

afdichting van het oppervlak afdichten van scheuren in een 
kelder

pROBLEEm
er is voor een betonnen constructie die in het grondwater staat, 
een ongeschikte waterdichting gekozen. water is de constructie 
binnengedrongen via verschillende voegen en hebben de elektri-
sche installatie aangetast.

eisen aan het injectiemateriaal
 ́ Zeer snelle reactie 
 ́ mogelijkheid om een nieuwe en permanent waterdichte 
afdichting te vormen

 ́ milieuvriendelijk

SIKA OpLOSSING
scherminjectie met 

 ́ snel reagerende polyacrylaatgel sika® injection-304

injectieapparatuur
 ́ sika® injectiepomp pn-2c en sika® injectiepacker mpr

pROBLEEm
in een ondergrondse garage, voorzien van voegenbanden, zijn 
scheuren in de constructie van het fundament ontstaan. water 
is binnengedrongen omdat de garage was blootgesteld aan 
grondwater onder hydrostatische druk.

eisen aan het injectiemateriaal
eerste fase:

 ́ snelschuimende injectiehars
 ́ uitsluitend reactie met water  

tweede fase:
 ́ lage viscositeit
 ́ geen krimp onder de toekomstige droge omstandigheden
 ́ goede hechting aan beton
 ́ milieuvriendelijk en bestand tegen chemische invloeden

SIKA OpLOSSING
scheur injecteren met

 ́ snel reagerende polyurethaan hars sika® injection-101 rc 
voor tijdelijke waterdichting

 ́ elastische, niet schuimende polyurethaan hars sika® 
 injection-201 ce voor permanente waterdichting

injectieapparatuur
 ́ sika® injectiepomp el-2 en sika® injectiepackers mps
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afdichting van lekkages met sika injectiesystemen

afdichting van beschadigde tunnel 
waterdichting van membranen 

scheuren in de betonconstructie 
reparaties op een brug

pROBLEEm
een tunnel onder de grondwaterspiegel was oorspronkelijk 
waterdicht gemaakt met behulp van membranen en voegen-
banden. de membranen zijn tijdens de constructiewerkzaam-
heden beschadigd geraakt. dit werd pas later opgemerkt toen 
er lekkage in de tunnel ontstond. de locatie van de schade was 
gelukkig eenvoudig vast te stellen omdat de membranen en 
voegenbanden in compartimenten waren ingedeeld.

eisen aan het injectiemateriaal
 ́ permanent elastisch 
 ́ mogelijkheid om een nieuwe en permanent waterdichte 
afdichting te vormen

 ́ open tijd aanpasbaar aan de specifieke eisen
 ́ mogelijkheid tot zwellen en krimpen in contact met water 
voor toekomstige veiligheid

 
SIKA OpLOSSING
compartimentinjectie met  

 ́ injectiegel sika® injection-306 op basis van acrylaathars

injectieapparatuur
 ́ sika® injectiepomp pn-2c

pROBLEEm
scheuren die een constructief probleem kunnen gaan vormen 
in de kolommen van een viaduct als gevolg van extreme 
dynamische belasting door toename van de verkeersdrukte. 

eisen aan het injectiemateriaal
 ́ verschillende viscositeiten voor scheuren van verschillende 
breedten

 ́ hoge mechanische sterkte en goede hechting
 ́ geschikt voor zowel droge als vochtige omstandigheden 

SIKA OpLOSSING
scheur injecteren met 

 ́ laag viskeuze epoxyhars sikadur®-52 injection voor 
 scheuren >0,3 mm

 ́ ultralaag viskeuze epoxyhars sika® injection-451 voor 
scheuren van 0,1 tot 0,3 mm

 ́ epoxy materiaal sikadur®-31 cf voor plaatselijke reparaties 

injectieapparatuur 
 ́ sika® injectiepomp el-2 en sika® injectiepackers mps



• op 6 continenten
• in 93 landen
• meer dan 160 productie- en marketinglocaties
• wereldwijd 17.000 werknemers

sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de 
markt van gespecialiseerde chemische toepassingen. sika voorziet zowel 
de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, 
trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van haar producten.

sika’s productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulp-
stoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor 
dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële 
en sportvloeren, en systemen voor zowel daken als waterdichting. sika is 
wereldwijd aanwezig in 93 landen en heeft meer dan 17.000 werknemers 
en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het suc-
ces van haar klanten.

op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden 
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te utrecht onder 
nummer 69/2016) van toepassing.  

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het 
product informatieblad. ©
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SIKA NEDERLAND B.v.  locatie Utrecht
Zonnebaan 56 tel: +31 (0)30 - 241 01 20
3542 eg utrecht fax: +31 (0)30 - 241 44 82
postbus 40390 info@nl.sika.com
3504 ad utrecht www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.v.  locatie Deventer
duurstedeweg 7 tel: +31 (0)570 - 620 744
7418 ck deventer fax: +31 (0)570 - 608 493
postbus 420 verkoop.pulastic@nl.sika.com
7400 ak deventer www.pulastic.com


