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ondanks de wereldwijde economische situatie is sika gedurende de laatste 
paar jaar doorgegaan met het versterken van haar positie als wereldwijde 
marktleider in bouw-chemische stoffen. als onderdeel van deze uitbrei-
ding bleef sika een sterke focus houden op het verstrekken van vloeren en 
coatingsystemen voor vele verschillende toepassingen. Vandaag de dag 
biedt sika een ruim assortiment aan vloeren en coatings die voldoen aan 
de meest recente normen en vereisten voor zowel nieuwe als renovatie-
werken. de laatste ontwikkelingen van onze nieuwe technologieën en 
systemen, samen met de testen en goedkeuringen van bijgewerkte nor-
men, maken het noodzakelijk deze brochure met onze vloerenproducten te 
actualiseren en uit te breiden.

Voordelen Van onze oplossing
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een gebruiksvriendelijke online ‘factory house selection guide’ is beschikbaar op www.sika.nl
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sika’s industriële en 
commerciële Vloer- en 
coatingmogelijkheden

openbare en bedrijfsruimtes it-afdelingen/r&d centrum
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productie- en procesruimtes opslag, logistiek en verkoopruimtes

oplossingen voor opslag, logistiek en 
 verkoopruimtes. pagina 6

oplossingen voor commerciële, openbare 
en woonruimtes. pagina 36

oplossingen voor productie- en  
procesruimtes. pagina 14

oplossingen voor secundaire opvangvoor-
zieningen. pagina 42

oplossingen voor cleanroomruimtes. 
pagina 22

oplossingen voor muren en plafonds. 
pagina 44

oplossingen voor esd-bescherming en 
elektrische geleiding. pagina 26

oplossingen voor opslagtanks en drinkwater-
voorzieningen. pagina 46

oplossingen voor parkeergarages.  
pagina 30

detaillering en voegovergangen voor vloer-
toepassingen. pagina 48
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sikafloor® oplossingen Voor 
opslag, logistiek en 
Verkoopruimtes

om een economie efficiënt te kunnen laten functioneRen 
dienen grote hoeveelheden goederen snel en op tijd te worden geprodu-
ceerd. in de bedrijven waar deze goederen worden geproduceerd, verwerkt 
en opgeslagen, moeten de productieruimtes, magazijnen, laadafdelingen 
etc. voorzien zijn van vloeren die zodanig ontworpen en aangepast zijn dat 
ze voldoen aan de specifieke eisen van elke werkruimte.

het is altijd van belang dat de op de vloer uitgeoefende krach-
ten de sterkte van de vloer niet te boven gaan. een volledig 
begrip van de prestatie-eisen van de werkruimtes en de vloe-
ren is daarom uitermate belangrijk. dit omvat niet alleen de 
mechanische en chemische bestendigheid, maar ook het reini-
gingsgemak, stofpreventie etc.

nieuwe gebouwen
Betonplaten met mix designs die de technologie van 
sikament® of sika® Viscocrete® scc gebruiken, creëren een 
stevige fundering en zorgen voor nauwkeurige vlakke vloeren 

met het benodigde afschot. sikafl oor® ‘dry shake’ oplossingen 
worden als droge poeders aangebracht, direct op het opper-
vlak van het versgestorte beton en dan afgewerkt met behulp 
van een vlindermachine. de speciale ingrediënten laten over-
tollig vocht vrijkomen uit het beton waardoor het materiaal 
uithardt in een zeer lage water-cementverhouding en in een 
monolithisch geheel met het basisbeton. het resultaat is een 
geïntegreerde en extreem slijtvaste vloer. 
oppervlakteverharders voor beton completeren, samen met 
producten voor uitharding, afdichting van het oppervlak het 
sikafl oor® assortiment. 
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Bovendien kan de sika® epocem® technologie ook worden 
gebruikt op relatief nieuw of vers en vochtig beton als een tij-
delijk vochtscherm om de wachttijden voor het aanbrengen 
van het daaropvolgende dampdichte vloerafwerkingssysteem 
te verkorten.

Renovatie
sikafloor® cementeuze, zelfnivellerende deklagen die met 
behulp van een pomp worden aangebracht in een laagdikte 
van 5-25 mm, maken de vorming van een uniform en geëgali-
seerd oppervlak mogelijk. deze dampdoorlatende en sneldro-
gende deklagen zijn zeer rendabele oplossingen.

sika® epocem® technologie wordt eveneens regelmatig 
gebruikt bij renovatieprojecten of gedurende een verandering 
in het gebruik wanneer bestaande vloeren last hebben van een 
stijgend of hoog vochtgehalte maar wel van een afwerklaag 
moeten worden voorzien.

sikafloor® oplossingen kunnen duurzame 
Vloeroplossingen Bieden Voor ruimtes Voor 
koude opslag, zelfs onder de zwaarste 
 omstandigheden Van extreme mechanische, 
chemische en thermische Blootstelling.

Ruimtes met magazijnstellingen
sikafloor® oplossingen resulteren in een helder gekleurde vloer 
die kan worden geïnstalleerd in een groot aantal verschillen-
de diktes en met een grote variëteit aan oppervlaktestructu-
ren. ze zijn naadloos, niet-poreus en niet-stoffend met goede 
chemische bestendigheid. deze eigenschappen zorgen ervoor 
dat de vloer niet alleen hygiënisch en eenvoudig te reinigen is, 
maar ook hard en duurzaam zodat hij uitstekend geschikt is 
voor ruimtes waar droge processen kunnen worden uitgevoerd 
en voor ruimtes met magazijnstellingen. 

Ruimtes vooR koude opslag
sikafloor® oplossingen kunnen duurzame vloeroplossingen 
bieden voor ruimtes voor koude opslag, zelfs onder de zwaar-
ste omstandigheden van extreme mechanische, chemische en 
thermische blootstelling.
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No
Osmosis

No
Osmosis

ruimtes Voor opslag, 
logistiek en Verkoop

 ́ aanpassing van niveau-
verschillen

sika systeem/pRestatie
monolitische betonvloer met 
gebruik van sikament® of 
sika® Viscocrete® scc tech-
nologie. hechtbrug (sika 
polymeer-gemodifi ceerd 
cement).
sika polymeer-gemodifi ceer-
de cementmortel, afgewerkt 
met vlindermachine.

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-155 wn
tussenlaag: sikafl oor®-81 
 epocem® 
laagdikte: 2-3 mm
een 3-componenten epoxy-
gemodifi ceerde, cementeuze, 
zelfnivellerende afwerklaag.
toplaag: geschikte sikafl oor® 
hars

sika systeem/pRestatie
monolitische betonvloer met 
gebruik van betonhulpstof 
technologie.
primer: sikatop®  armatec-110 
epocem®
afwerklaag: sikafl oor®-83 
 epocem® 
laagdikte: >8 mm 
te gebruiken als een vocht-
barrière voor de opvolgende 
sikafl oor® toplagen.

 ́ Voor cementeuze vloeren 
met beschadigd of 
ontbrekend waterdicht 
membraan 

 ́ Verminderde wachttijd bij 
het aanbrengen van een 
afkwerklaag op vers beton

 ́ geen blazen in de afwerk-
laag bij het coaten van 
vochtig beton

 ́ Voor cementeuze vloeren 
met beschadigd of 
ontbrekend waterdicht 
membraan 

 ́ geen wachttijd bij het aan-
brengen van een afwerk-
laag op vers beton

 ́ geen blazen in de afwerk-
laag bij het coaten van 
vochtig beton

Betonvloer met dekvloer voor 
vlakke, horizontale en hellen-
de vlakken

zelfnivellerende laag als 
 tijdelijk vochtscherm op 
groen of vochtig beton

tijdelijk vochtscherm op 
groen of vochtig beton

eisen eisen eisen

* let op:  1)  de 3d-afbeeldingen in 
deze brochure zijn sym-
bolisch en geven niet de 
ware afmetingen en de 
ware proporties weer 
van de opbouw

  2)  de projectgerelateer-
de prestatie-eisen als 
zodanig staan vermeld 
op pagina 50 tot 52. 
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No
Osmosis

No
Osmosis

 ́ rendabele verharder
 ́ goede slijtvastheid
 ́ goede stootbestendigheid
 ́ kleuren beschikbaar

sika systeem/pRestatie
monolithische betonvloer met 
gebruik van sikament® of 
sika® Viscocrete® scc techno-
logie. instrooi vloerverharder 
sikafl oor®-3 quartztop, aange-
bracht op het verse beton vóór 
afwerking met vlinderma-
chine.
curing en nabehandeling: 
antisol® da of antisol® 
mp-10 voor optimale opper-
vlakte-uitharding en ter voor-
koming van stofvorming

sika systeem/pRestatie
monolithische betonvloer 
met gebruik van sikament® of 
sika® Viscocrete® scc techno-
logie. instrooi vloerverharder 
sikafl oor® -2 syntop, aange-
bracht op het verse beton, vóór 
afwerking met vlindermachine.
curing en nabehandeling: 
antisol® da of antisol® mp-10 
voor optimale oppervlakte-uit-
harding en ter voorkoming van 
stofvorming

sika systeem/pRestatie
monolithische betonvloer met 
gebruik van sikament® of 
sika® Viscocrete® scc techno-
logie. instrooi vloerverharder 
sikafl oor® -1 metaltop, 
aangebracht op het verse 
beton, vóór afwerking met 
vlindermachine.
curing en nabehandeling: 
antisol® da of antisol® 
mp-10 voor optimale opper-
vlakte-uitharding en ter voor-
koming van stofvorming

 ́ taai en duurzaam
 ́ zeer goede slijtvastheid
 ́ zeer goede stootbesten-

digheid

 ́ uitstekende slijtvastheid
 ́ uitstekende stootbesten-

digheid
 ́ extreme duurzaamheid
 ́ geleidende eigenschappen

monolithische afwerking voor 
beton

taaie monolithische 
afwerking voor beton

zwaar belastbare monolithi-
sche afwerking voor beton

eisen eisen eisen
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No
Osmosis

No
Osmosis

ruimtes Voor opslag, 
logistiek en Verkoop

oppervlakteverharder voor 
beton

 ́ economische   
 oppervlakverharding

 ́ goede slijtvastheid
 ́ Voorkomt stofvorming
 ́ dicht het oppervlak

sika systeem/pRestatie
oppervlakteverharder: 1 x 2 
x sikafl oor® curehard-24, 
op basis van sodiumsilicaat 
of sikafl oor® curehard li, 
op basis van lithiumsilicaat. 
aanbrengen d.m.v. verneve-
ling op vers aangebracht of 
verhard beton

sika systeem/pRestatie
oppervlakteverharder en 
stofbinder: purigo® sol

eisen
oppervlakteverharder en 
stofbinder

 ́ Voorkomt stofvorming
 ́ dicht het oppervlak

eisen
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No
Osmosis

cementeuze zelfnivelleren-
de afwerklaag voor 5–25 mm 
(dampdoorlatend)

 ́ glad, egaal oppervlak
 ́ sneldrogend
 ́ dampdoorlatend
 ́ dunne tot middeldikke 

laagdikte

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-155 wn 
instrooien met kwartszand 
of sika® level-01 primer.
mortellaag: sikafl oor® 
level-30
een 1-component, polymeer- 
gemodifi ceerde cementeuze 
egalisatielaag. 
Verzegeling: sikafl oor®-2530 
w/-2540 w, een dampdoor-
latende hars op epoxybasis

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-161
instrooien met kwartszand.
mortellaag: sikafl oor® 
level-30
een 1-component, polymeer- 
gemodifi ceerde cementeuze 
egalisatielaag.
toplaag: sikafl oor® hars naar 
keuze

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-155 wn
mortellaag: sikafl oor®-81 
epocem® 
laagdikte: 2-3 mm
een 3-componenten 
epoxy-gemodifi ceerde, zelf-
nivellerende mortellaag.
toplaag: sikafl oor® hars naar 
keuze

eisen

 ́ glad, egaal oppervlak
 ́ sneldrogend
 ́ dunne tot middeldikke 

laagdikte

 ́ Voor cementeuze vloeren 
met beschadigd 
 of ontbrekend water-
afdichtend membraan

 ́ geen wachttijd bij groen of 
vochtig beton

 ́ geen blazen in de afwerk-
laag bij het coaten van 
vochtig beton

cementeuze zelfnivellerende 
afwerklaag voor 5–25 mm

eisen
zelfnivellerend tijdelijk 
vochtscherm op groen of 
vochtig beton

eisen
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eisen eisen

No
Osmosis

koude opslag (> -10°c)
ingestrooide, gekleurde ecc 
afwerklaag

 ́ gemiddelde slijtvastheid
 ́  gemiddelde bestendig-

heid tegen thermische 
schokken

 ́  slipvastheid
 ́  gekleurd

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-155 wn
Basislaag: sikafl oor®-81 
epocem®
instrooien met kwartszand.
seallaag: sikafl oor®-264 
een 2-componenten, gekleur-
de coating op basis van 
epoxyhars.
totale laagdikte: 2–4 mm

eiseneisen
watergedragen, gekleurde 
rolcoating

 ́   lage tot gemiddelde slijt-
vastheid

 ́ stabilisatie van het op-
pervlak

 ́ Voorkomt stofvorming
 ́ gekleurd

sika systeem/pRestatie
primer: over het algemeen 
niet vereist
coating: 2 x sikafl oor®-2530 
w/-2540 
een 2-componenten water-
gedragen, gekleurde coating 
op basis van epoxyhars.
totale laagdikte: 0,15-0,25 
mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
coating: sikafl oor®-264 
thixo
een 2-componenten, 
gekleurd epoxybindmiddel 
voor structuurcoating sys-
temen. 
totale laagdikte: 0,6–0,8 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
slijtlaag: sikafl oor®-263 sl
een 2-componenten, 
gekleurd epoxy-bindmiddel 
voor zelfnivellerende giet-
laagsystemen.
totale laagdikte: 2–3 mm

starre, gekleurde structuur-
coating

 ́ goede slijtvastheid
 ́ goede chemische besten-

digheid
 ́ slipvastheid
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́   gekleurd

 ́ hoge slijtvastheid
 ́   goede stootbestendigheid
 ́   goede chemische besten-

digheid
 ́   gemiddelde thermische 

bestendigheid
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́   gekleurd

gladde, gekleurde, starre 
afwerklaag

ruimtes Voor opslag, 
logistiek en Verkoop
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For
Food

For
Food

eisen eisen eisen

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
Basislaag: sikafl oor®-263 sl
een 2-componenten, 
gekleurd, epoxybindmiddel 
voor instrooisystemen.
instrooien met kwartszand. 
seallaag: sikafl oor®-264
een 2-componenten, gekleur-
de coating op basis van 
epoxyhars.
totale laagdikte: 2–4 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
toplaag: sikafl oor®-326
een gekleurd polyurethaan 
bindmiddel voor zelfnivelle-
rende afwerklagen.
totale laagdikte: 2-3 mm

 ́  hoge slijtvastheid
 ́  goede chemische besten-

digheid
 ́  gemiddelde bestendig-

heid tegen thermische 
schokken

 ́  slipvastheid
 ́  gekleurd

 ́  hoge slijtvastheid
 ́  Bestand tegen thermische 

schokken
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́  gekleurd
 ́ laag Vos-gehalte

koude opslag (> -10°c)
ingestrooide, gekleurde, 
starre afwerklaag

Vries/diepvries (> -20°c)
egale taai-elastische afwerk-

laag

sika systeem/pRestatie
primer: over het algemeen 
niet vereist 
gebruik, indien nodig, 
sikafl oor®-156 /-161 volledig 
instrooien met kwartszand.
afwerklaag: sikafl oor®-20 n 
purcem®
eenvoudig aan te brengen, 
zwaar belastbare, 3/4-com-
ponenten pu-gemodifi ceerde 
cementvloer. 
totale laagdikte: 6–9 mm

 ́  hoge slijtvastheid
 ́  Bestand tegen thermische 

schokken
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́  gekleurd
 ́ slipvastheid

zeer vorstbestendig/
diepvries (> -40°c) 
zwaar belastbare afwerklaag
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de sikafl oor® systemen die in productieruimtes worden toe-
gepast, zijn voornamelijk gebaseerd op cement-, epoxy- en 
polyurethaan-harstechnologieën. Bij speciale vereisten wor-
den verschillende bind- en vulmiddelsystemen gecombi-
neerd om specifi eke eigenschappen tot stand te brengen. dit 
is bijvoorbeeld het polyurethaan en cement in de sikafl oor® 
purcem® serie voor bestendigheid tegen hoge temperatu-
ren en chemicaliën in natte omgevingen. met meer dan 30 jaar 
ervaring is sika inmiddels de meest professionele leverancier 
van vloersystemen voor productieruimtes.

vooR dRoge en natte Ruimtes
de meeste productieruimtes kunnen worden verdeeld in 
‘droge’ en ‘natte’ procesruimtes. Vloersystemen in ‘natte’ 
procesruimtes vereisen over het algemeen een hogere mate 
van slipvastheid. ze moeten eenvoudig te reinigen en toch 
bestand zijn tegen blootstelling aan chemicaliën en water. 
Vooral bij de productie van voedingsmiddelen is een schone 
vloer in de werkomgeving van groot belang. 
Bij ‘droge’ procesruimtes moet vaak een balans gevonden 
worden tussen reinigbaarheid en slipvastheid om niet alleen 
te kunnen voldoen aan de eisen voor hygiëne, maar ook aan 
die voor gezondheid en veiligheid.

sikafloor® oplossingen 
Voor productie- en 
procesruimtes

de pRoductieRuimtes vormen altijd de grootste uitdagingen bij de 
aanleg van vloersystemen in productiebedrijven. de vloer moet niet alleen 
zware blootstelling aan onder andere mechanische, chemische en thermi-
sche belastingen kunnen weerstaan, maar moet ook de juiste mate van 
slipvastheid bieden om te voldoen aan gezondheids- en veiligheidseisen.
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extReme blootstelling  
(combinaties van natte omstandigheden,  
chemicaliën, tempeRatuRen en slijtage)
sika heeft een compleet assortiment vloeroplossingen voor 
industriële toepassingen die duurzaamheid bij blootstellingen 
onder extreme gebruiksomstandigheden vereisen. 
deze omstandigheden kunnen uiteenlopen van zware chemi-
sche aantasting en thermische blootstelling in de voedingsin-
dustrie tot hoge puntbelasting en slijtage in de auto-industrie.

de sikafloor® purcem® serie zal onder de meest veeleisen-
de bedrijfsomgevingen presteren en zal met zijn flexibele 
ontwerpmogelijkheden voldoen aan al deze afzonderlijke ver-
eisten. deze omvatten een volledig assortiment aan anti-slip 
oppervlaktetexturen.

minimale uitvaltijd vooR de pRoductie
elke dag die in de productie stil ligt kost veel geld, zowel in 
nieuwe bedrijven, als bij renovatie. het is van belang om alle 
bouwwerkzaamheden in een zo kort mogelijk tijd te  voltooien. 

gebruik van sneluithardende sikafloor® pronto systemen voor 
onderhouds- en renovatieprojecten kan de uitvaltijd tot een 
minimum beperken. systemen kunnen worden ontwikkeld 
om extreme omstandigheden te weerstaan met verschillen-
de gradaties van slipvastheid en met oppervlakteafwerkingen 
die eenvoudig zijn te reinigen.

geBruik Van sneluithardende 
sikafloor® pronto systemen 
Voor onderhouds- en reno-
Vatieprojecten kan de uitVal-
tijd tot een minimum Beper-
ken.
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* let op:  1)  de 3d-afbeeldingen in 
deze brochure zijn sym-
bolisch en geven niet de 
ware afmetingen en de 
ware proporties weer 
van de opbouw

  2)  de projectgerelateer-
de prestatie-eisen als 
zodanig staan vermeld 
op pagina 50 tot 52. 

gekleurde rolcoating

 ́   goede slijtvastheid
 ́   goede chemische besten-

digheid
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́   gekleurd

sika systeem/pRestatie
coating: 2 x sikafl oor®-264
een economisch, gekleurde 
high-build coating op basis 
van epoxyhars. 
totale laagdikte: 0,6-0,8 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
coating: sikafl oor®-264 
thixo
een 2-componenten, 
gekleurd epoxybindmiddel 
voor structuurcoating sy ste-
men.
totale laagdikte: 0,6–0,8 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
afwerklaag: sikafl oor®-263 sl
een 2-componenten, 
gekleurd epoxybindmiddel 
voor zelfnivellerende 
gietlaagsystemen. 
totale laagdikte: 2–3 mm

eisen
gekleurde, starre structuur-
coating

 ́   goede slijtvastheid
 ́   goede chemische besten-

digheid
 ́   slipvastheid
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́ gekleurd

 ́   hoge slijtvastheid
 ́   goede stootbestendigheid
 ́   goede chemische besten-

digheid
 ́   gemiddelde thermische 

bestendigheid
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́   gekleurd

eisen
gladde, gekleurde, starre 
afwerklaag

eisen

productie- en 
procesruimtes
droge ruimtes
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gekleurde, starre structuur-
coating

 ́ goede slijtvastheid
 ́   goede chemische besten-

digheid
 ́     slipvastheid
 ́ eenvoudig te reinigen
 ́   gekleurd

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
coating: sikafl oor®-264 
thixo 
een 2-componenten, 
gekleurd, epoxybindmiddel 
voor structuurcoating sy ste-
men.
totale laagdikte: 0,6–0,8 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
Basislaag: sikafl oor®-263 sl
een 2-componenten, 
gekleurd, epoxybindmiddel 
voor zelfnivellerende giet-
laagsystemen. instrooien 
met gekleurd kwartszand.
seallaag: sikafl oor®-169
een 2-componenten, trans-
parante expoyhars.
totale laagdikte: 1,5–3 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-161
Basislaag: sikafl oor®-263 sl
een 2-componenten, 
gekleurd, epoxybindmiddel 
voor zelfnivellerende giet-
laagsystemen. instrooien 
met kwartszand.
seallaag: sikafl oor®-264 
een 2-componenten, gekleur-
de expoyhars.
totale laagdikte: 2–4 mm

eisen

 ́ hoge slijtvastheid
 ́   gemiddelde bestendig-

heid tegen thermische 
schokken

 ́     slipvastheid
 ́     gekleurd

 ́   hoge slijtvastheid
 ́     goede chemische besten-

digheid
 ́     gemiddelde bestendig-

heid tegen thermische 
schokken

 ́     slipvastheid
 ́ gekleurd

ingestrooide, decoratieve 
afwerklaag

eisen
ingestrooide, gekleurde, 
starre afwerklaag

eisen

productie- en 
procesruimtes
natte ruimtes
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For
Food

For
Food

For
Food

zwaar belastbare afwerklaag

 ́  hoge slijtvastheid
 ́  hoge chemische besten-

digheid
 ́  hoge bestendigheid tegen 

thermische schokken
 ́  slipvastheid
 ́  geurvrij
 ́  hygiënisch
 ́  gekleurd
 ́  eenvoudig te reinigen 

(incl. stoom)

sika systeem/pRestatie
primer: over het algemeen 
niet vereist
gebruik, indien nodig 
sikafl oor®-156/-160/-161
instrooien met kwartszand.
afwerklaag: sikafl oor®-20 
purcem®
eenvoudig aan te brengen, 
zwaar belastbaar, 3/4-com-
ponenten pu-gemodifi ceerde 
cementvloer. 
totale laagdikte: 6–9 mm

sika systeem/pRestatie
primer: schraaplaag of 
sikafl oor®-21 purcem® of 
sikafl oor®-156/-160/-161
afwerklaag: sikafl oor®-21  
purcem®
zelfnivellerende, zwaar 
belastbare, 3/4-componen-
ten pu-gemodifi ceerde 
cementvloer. 
totale laagdikte: 4,5–6 mm

sika systeem/pRestatie
primer: over het algemeen 
niet vereist
Basislaag: sikafl oor®-22 
purcem®
een 3/4-componenten, 
pu-gemodifi ceerde, zwaar 
belastbare cementvloer met 
verbeterde slipweerstand.
instrooien met gekleurd of 
naturel kwartszand.
seallaag: naar keuze 
1–2 x sikafl oor®-31  purcem®
totale laagdikte: 4,5–6 mm

eisen
middelzwaar belastbare 
afwerklaag

 ́  hoge slijtvastheid
 ́  hoge chemische besten-

digheid
 ́  gemiddelde bestendig-

heid tegen thermische 
schokken

 ́  slipvastheid
 ́  geurvrij
 ́  hygiënisch
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́  gekleurd

 ́  hoge slijtvastheid
 ́  hoge chemische besten-

digheid
 ́  Verbeterde slipvastheid
 ́  gemiddelde bestendig-

heid tegen thermische 
schokken

 ́  hygiënisch
 ́ gekleurd

eisen
ingestrooide, middelzwaar 
belastbare afwerklaag

eisen

productie- en 
procesruimtes
extreme belasting 
(combinaties van natte omstandigheden, chemicaliën, 
temperaturen en slijtage)
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ingestrooide sneluithardende 
afwerklaag

 ́ hoge slijtvastheid
 ́ gemiddelde chemische 

bestendigheid
 ́ snelle uitharding
 ́ slipvastheid
 ́ Voor droge ruimtes 

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-10/-11/-13 
pronto
Basislaag: sikafl oor®-14 
pronto
een 3-componenten bindmid-
del voor instrooisystemen op 
basis van reactieve acrylhar-
sen. instrooien met gekleurd 
of naturel kwartszand. 
seallaag: sikafl oor®-16 
pronto 
(naar keuze: sikafl oor® 
pronto pigmenten)
totale laagdikte: 2–4 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-10/-11/-13 
pronto
Basislaag: sikafl oor®-14 
pronto
een 3-componenten bind-
middel voor zelfnivellerende 
systemen op basis van reac-
tieve acrylharsen. 
dekkend instrooien met 
gekleurde chips.
seallaag: sikafl oor®-16 
pronto
totale laagdikte: 2–4 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-10/-11/-13 
pronto
Basislaag: sikafl oor®-15 
pronto
een taai-elastische 3-com-
ponenten bindmiddel voor 
instrooisystemen op basis 
van reactieve acrylharsen. 
instrooien met gekleurd of 
naturel kwartszand.
seallaag: sikafl oor®-17 
pronto 
(naar keuze: sikafl oor® 
pronto pigmenten)
totale laagdikte: 2–4 mm

eisen

 ́ gemiddelde slijtvastheid
 ́ gemiddelde chemische 

bestendigheid
 ́ snelle uitharding
 ́ decoratief
 ́ Voor droge ruimtes 

 ́ gemiddelde slijtvastheid
 ́ gemiddelde chemische 

bestendigheid
 ́ Bestand tegen thermische 

schokken
 ́ snelle uitharding
 ́ slipvastheid
 ́ decoratief
 ́ Voor natte ruimtes en 

koude opslagruimtes

gladde, sneluithardende 
decoratieve afwerklaag

eisen
ingestrooide, sneluithardende 
taai-elastische afwerklaag

eisen

productie- en 
procesruimtes
minimale uitvaltijd voor de productie
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glad, lage Vos, decoratief 
chipsysteem

 ́ lage Vos-emissies
 ́ lage deeltjesemissies
 ́ gekleurd granieteff ecten
 ́ zeer fraai uiterlijk
 ́ conform wet- en regelge-

ving voor voedselcontact

 ́ lage Vos-emissies
 ́ lage deeltjesemissies
 ́ slipvastheid mogelijk
 ́ conform wet- en regelge-

ving voor voedselcontact

 ́ lage Vos-emissies
 ́ lage deeltjesemissies
 ́ slipvast
 ́ goede mechanische 

 bestendigheid
 ́ conform wet- en regelge-

ving voor voedselcontact

eisen
glad, lage Vos, decoratief 
chipsysteem

eisen
slipvast, lage Vos, decoratie-
ve kwartsafwerking

eisen

For
Food

For
Food

For
Food

sika systeem/pRestatie
sika® decofloor system
primer: sikafl oor®-264
Basislaag: sikafl oor®-169 
gevuld met sikafl oor® 
decofiller
seallaag: sikafl oor®-304 w/ 
-316 
totale systeemdikte: 2–3 mm

sika systeem/pRestatie
sika® decoflake systeem
primer: sikafl oor®-156/
-161/-169
Basislaag: sikafl oor®-264 
dekkend instrooien met sika® 
pVa colorflakes
seallaag: sikafl oor®-169 (x2)
toplaag: sikafl oor®-304 w/
-316
totale systeemdikte: 2–3 mm

sika systeem/pRestatie
sika® decoquartz systeem
primer: sikafl oor®-156/
-160/-161/-169
Basislaag: sikafl oor®-264 
dekkend instrooien met sika® 
pu colored quartz
seallaag: sikafl oor®-169 (x2)
totale systeemdikte: 2–3 mm

productie- en 
procesruimtes
decoratieve oplossing
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sikafloor® oplossingen 
Voor onderlagen

onderlaag/egalisatielaag

 ́ cementeus zelfnivellerend
 ́ snelle uitharding
 ́ snelle toepassing
 ́  eenvoudig te plaatsen
 ́ Verminderde krimp
 ́ goed drogend
 ́ goede oppervlaktehard-

heid

sika systeem/pRestatie
primer: geen, maar onder-
grond verzadigd droog opper-
vlak (ssd), of gebruik sika® 
level-01 primer
Basislaag: sika® level-100
toplaag: houten vloeren, 
tegels, tapijt, vinyl, polyu-
rethaan harsvloeren etc.
totale systeemdikte: 1–10 mm

eisen

sika systeem/pRestatie
primer: sika® level-01 primer
Basislaag: sikafl oor® 
level-30
toplaag: geschikte sikafl oor® 
hars

 ́ cementeus zelfnivellerend
 ́ snelle toepassing
 ́ glad en porievrij oppervlak
 ́  eenvoudig te plaatsen
 ́ weinig krimp
 ́ snelle uitharding en 

droging

hoog presterende cementeu-
ze egalisatielaag voor indus-
triële toepassing

eisen

sika systeem/pRestatie
primer: sika® level-01 primer
Basislaag: sika® level-300 
extra
toplaag: houten vloeren, 
tegels, tapijt, vinyl, polyu-
rethaan harsvloeren etc.
totale systeemdikte: 0,5–15 
mm

 ́ cementeus zelfnivellerend
 ́ snelle toepassing
 ́ zeer glad, porievrij 

 oppervlak
 ́ eenvoudig aan te brengen
 ́ weinig krimp
 ́ snelle uitharding en 

droging

hoog presterende, cemen-
teuze egalisatielaag

eisen

cementeuze systemen
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sikafloor®, sikaflex® 
en sikagard® oplossingen 
Voor cleanroomruimtes

het aantal producten dat wordt geproduceerd en verwerkt 
onder cleanroomomstandigheden groeit gestaag, van elektro-
nica en auto-onderdelen tot voedsel, farmaceutica en cosme-
tica. in veel van deze industrieën zĳn cleanroomproductie en 
een hoge mate van reinheid van de onderdelen tegenwoordig 
essentieel om de gewenste productkwaliteit te bereiken.

Veel sikafl oor®-, sikagard®- en sikafl ex®- systemen zijn 
ultramoderne oplossingen voor cleanrooms. ze zijn speci-
aal ontwikkeld en gecertifi ceerd voor cleanroomomgevingen, 
variërend van die in de semi-conductor- en elektronica-indus-
trieën tot die in de life-science industrieën. wij zijn daarom 
de ideale partner om u te helpen bij het kiezen van de beste 
oplossingen voor uw individuele processen en cleanroomeisen 
en met de unieke csm-productkwalifi catie.

ceRtificeRing
de meeste sikafl oor®-, sikagard®- en sikafl ex®- systemen in 
deze brochure zijn getest en gecertifi ceerd voor hun gebruik in 
een cleanroomomgeving. 

Bovendien zijn voor elk gecertifi ceerd product of systeem 
diepgaande testrapporten en testverklaringen beschikbaar, 
die alle relevante informatie bevatten over de testparameters 
en normen. raadpleeg voor specifi eke details uw lokale sika 
account manager of raadpleeg de openbare database van het 
fraunhofer ipa (instituut voor productietechniek en automa-
tisering) waar alle geteste en gecertifi ceerde sika oplossingen 
vermeld staan: 
www.tested-device.com

de laatste jaRen heeft sika een nieuwe generatie geavanceerde 
oplossingen ontwikkeld voor het coaten van vloeren en wanden en afdich-
ten van naden in cleanroomomgevingen. produceren onder cleanroom-
omstandigheden komt steeds vaker voor en moet aan steeds strengere 
eisen voldoen. dit geldt in het bijzonder voor Vos-/amc-emissies (Vluchti-
ge organische stoffen/airborne molecular contaminants - door lucht 
verspreide moleculaire contaminaties), deeltjesemissies en biologische 
contaminatie. 

cleanRoom suitable mateRials 
csm
csm – ‘cleanroom suitable materials’ 
(materialen die geschikt zĳn voor 
 cleanrooms) zijn de eerste gestandaar-
diseerde productkwalifi caties ter wereld 
volgens de iso 14644 en gmp-normen 
voor alle cleanroom en life- science 
markten.
het fraunhofer ipa heeft de indus-
triealliantie csm opgericht, organi-
seert hun belangrĳkste werkthema’s 
en coördineert de benodigde rese-

arch inclusief het opslaan en analyse-
ren van gegevens. de oprichting van de 
industrie- alliantie ‘cleanroom suitable 
materials’ is bedoeld om een degelĳ-
ke wetenschappelĳke basis te vormen 
voor de beoordeling van voor cleanroom 
geschikte materialen en voor de bepa-
ling van de selectiecriteria van materi-
alen voor toepassingen in cleanrooms. 
sika is een van de mede-oprichters van 
deze alliantie en neemt actief deel aan 
de ontwikkeling van deze normen en 
voorschriften.
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csm–gecertificeerde Voor cleanroom geschikte materialen Voor  
specifieke industrieën

elektRonische en aanveRwante industRieën
de volgende industrieën zijn zich bij uitstek bewust van deel-
tjes- en tVoc-emissies volgens de mondiale norm iso 14644.

 ́ zonnepanelen
 ́ harde schijven
 ́ lcd-schermen
 ́ halfgeleiders 
 ́ optische apparatuur
 ́ microsystemen
 ́ auto-industrie
 ́ luchtvaart

eisen 
1. lage deeltjesemissies
2. lage Vos-emissies
3. Bestendigheid tegen chemicaliën*
4. geleiding

sika oplossingen: 
eén label bevat alle informatie voor klanten of voorschrijvers 
die werkzaam zijn in de cleanroom-industrieën!

levenswetenschappelijke industRieën
de volgende industrieën zijn zich bij uitstek bewust van deel-
tejsemissies en biologische bestendigheid volgens de mondia-
le gmp-norm.

 ́ levensmiddelen
 ́ Biotechnologie
 ́ medische apparatuur
 ́ farmaceutische industrie

eisen 
1. lage deeltjesemissies
2. Biologische bestendigheid
3. Bestendigheid tegen chemicaliën*
4. geleiding

sika oplossingen:
eén label bevat alle informatie voor klanten of voorschrijvers 
die werkzaam zijn in de cleanroom-industrieën!

3. *  Bestendigheid tegen chemi-
caliën hangt in hoge mate 
af van het verwerkings- en 
reinigingsregime dat individueel 
gecontroleerd moet worden. 
raadpleeg de sikafloor® che-
mische bestendigheidstabel die 
verkrijgbaar is bij uw lokale sika 
organisatie.

3. *  Bestendigheid tegen chemi-
caliën hangt in hoge mate af 
van het verwerkings- en rei-
nigingsregime dat individueel 
gecontroleerd moet worden. 
raadpleeg de sikafloor® che-
mische bestendigheidstabel 
die verkrijgbaar is bij uw lokale 
sika organisatie.

4
1
2

4
1 2
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For
Food

For
Food

VoorBeelden Voor de elektronische en aanVerwante 
industrieën

cleanroomruimtes

oplossing voor wandcoating

 ́ conform iso 14644
 ́ lage Vos-emissies
 ́ goede bestendigheid 

tegen chemicaliën
 ́ glad oppervlak

sika systeem/pRestatie
primer: sikagard® wallcoat n
(verdund met 5% water)
toplaag: sikagard® 
wallcoat n

sika systeem/pRestatie
sikafl ex® pro-3 
een 1-component vloer-
afdichtkit op basis van
polyurethaan.

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-144/-161
geleidende laag: 
sikafl oor®-220 w conductive
toplaag: sikafl oor®-269 ecf cr
een 2-component, elektro-
statisch geleidend, ultra lage 
emissies, gekleurd, epoxyhars 
bindmiddel voor zelfnivelleren-
de gietlaag systemen.
totale systeemdikte: ~ 2 mm

eisen
oplossing voor voeg-
afdichting

 ́ conform iso 14644
 ́ lage Vos-emissies
 ́ goede bestendigheid 

tegen chemicaliën
 ́ uitstekende hechting

 ́ conform iso 14644
 ́ lage deeltjesemissies
 ́ ultra lage Vos-emissies
 ́ goede bestendigheid 

tegen chemicaliën
 ́ elektrostatisch geleidend
 ́ glad oppervlak

eisen
oplossing voor vloeren
eisen



25
Vloersystemen

sika technologie en concepten Voor Vloeren en coatings

For
Food

For
Food

VoorBeelden Voor leVenswetenschappelijke 
industrieën

oplossing voor wandcoating

 ́ conform gmp
 ́ Biologische bestendigheid
 ́ hygiënisch
 ́ Bestand tegen desinfec-

tiemiddelen

sika systeem/pRestatie
primer: 1 x sika® Bonding 
primer
tussenlaag: 
1x sikagard®-203 w
1x reemat lite
1x sikagard®-203 w
toplagen:
2x sikagard®-205 w of
2x sikagard®-206 w of
2x sikagard®-307 w

sika systeem/pRestatie
sikafl ex® at connection 
een 1-component, op poly-
urethaanhybride gebaseerde 
afdichtkit voor bouw-, aan-
sluit- en isolatievoegen.

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-264
Basislaag: 
sikafl oor®-169 met 
sikafl oor® decofiller
toplaag: sikafl oor®-
304 w/-316
totale systeemdikte:
2–3 mm

eisen
oplossing voor 
 voegafdichting

 ́ conform gmp
 ́ Biologische bestendigheid
 ́ geurloos
 ́ Bestand tegen desinfec-

tiemiddelen

 ́ conform gmp
 ́ Biologische bestendigheid
 ́ hygiënisch
 ́ naadloos
 ́ Bestand tegen desinfec-

tiemiddelen

eisen
oplossing voor vloeren
eisen
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sikafl oor® esd (electro static discharge - elektrostatische 
ontlading) en ecf (electrically conductive flooring - elektrisch 
geleidende vloeren) systemen kunnen uw gehele proces bevei-
ligen. deze systemen kunnen ontworpen worden om een vloer 
op maat te produceren die geheel beantwoordt aan uw speci-
fi eke behoeftes.

specificatie
geen van de specifi eke waarden voor gelei-
ding of elektrische weerstand die worden 
genoemd in een van de internationale of 
nationale normen in de hierboven staande 
tabel zijn verplicht. de waarden kunnen wor-

den aangepast om te voldoen aan de lokale eisen van de ver-
antwoordelijke autoriteiten.
sika adviseert altijd om vóór het aanbrengen van een esd of 
geleidend vloersysteem een gedetailleerde beoordeling uit te 
voeren van minimaal de onderstaande parameters en vervol-
gens van alle betrokken partijen instemming en acceptatie te 
verkrijgen voor de juiste waarden:

 ́ limieten voor de elektrische weerstand en persoonsoplading
 ́  meetmethoden
 ́  apparatuur om deze metingen te verrichten
 ́  alle toepasbare normen of specifi caties

wat doet een esd-incident?
een esd-incident is een electro static discharge - elektro-
statische ontlading - die in wezen een vonk (een micro blik-
semfl its in feite) is, die van het ene opgeladen geleidende 
oppervlak overgaat naar een ander. deze ongeloofl ijk snel-
le overdracht van wat eerst een statische (niet-bewegende) 
lading was, kan brand en explosies veroorzaken, hitte, licht en 
zelfs geluid opwekken. deze potentiële onzichtbare, onvoelba-
re of onhoorbare ‘micro bliksem’ of vonk die zonder waarschu-
wing optreedt, moet worden voorkomen of beheerst.

in industRieën waaR elektRonische componenten of vluchtige chemicaliën 
worden gebruikt, kan statische elektriciteit leiden tot significante schade, letsel en 
financieel verlies. alle actieve elektronische componenten en apparatuur zoals 
micro-chips, geïntegreerde schakelingen en machines zijn gevoelig voor elektrostati-
sche ontladingen (ook bekend als esd-incidenten). zelfs wanneer ruimtes en men-
sen zijn uitgerust om met dergelijke statisch gevoelige apparatuur om te gaan, 
kunnen onopzettelijk contact en schade optreden. 

weerstand van het 
persoons-/schoeisel- 
/vloersysteem
rg <109 ohm 
 persoonsoplading 
<100V

esd-bescherming

esd-bescherming 
van personeel 
wordt geaard door 
middel van een 
polsband

esd-bescherming van vloeren 
wordt gebruikt voor het aar-
den van personeel

weerstand van het 
persoons-/schoeisel- 
/vloersysteem
r <35 x 106 ohm

weerstand naar de 
aarde  (electrode)  
rg <109 ohm

alternatief

sikafloor® oplossingen Voor 
esd-Bescherming en 
elektrische geleiding

weeRstandsbeReik confoRm iec 61340-5-1
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definitie: geleidend/dissipatief vloeRmateRiaal 
(ecf/dif)

 ́ geleiding verwijst naar het vermogen van een materiaal om 
een lading naar de grond te geleiden. in niet-absolute tech-
nische termen betekent dit het vermogen van een materiaal 
om een elektrische stroom te geleiden

 ́ geleidende vloeren en elektrostatisch dissipatieve vloeren 
worden geclassificeerd op grond van hun elektrische weer-
stand naar aarde

geleidend vloermateriaal (ecf)  
(bijvoorbeeld overeenkomstig astm f150)
Vloermateriaal dat een weerstand heeft 
tussen 2,5 x 104 en 1,0 x 106 ohm

dissipatief vloermateriaal (dif)  
(bijvoorbeeld overeenkomstig astm f150) 
Vloermateriaal dat een weerstand heeft 
tussen 1,0 x 106 en 1,0 x 109 ohm

euRopese noRmen:

systemen: din en 1081
weerstand naar 
aarde 
rg < 108 Ω

iec 61340-5-1| 
(=iec 61340-4-5) 
systeemtest: 
< 35 m Ω

iec 61340-5-1 
(iec 61340-4-5)  
looptest (BVg)  
< 100 Volt

iec 61340-5-1 
(iec 61340-4-1)  
weerstand naar 
aarde 
rg < 109 Ω

atex 137 / tRbs 
2153 
europese norm 
weerstand naar 
aarde  
rg < 108 Ω

din vde 0100-410 
(iec 60364-4-41)  
isolatieweerstand 
> 50 kΩ

glad en met structuur, hygiënische ecf vloeren

alle isolerende 
zelfnivellerende 
lagen, bijv. 
sikafloor®-263 
sl

sikafloor®-262 as n � – – � �

sikafloor®-262 as thixo � – – � �

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

sikafloor®-381 ecf � – – � �

sikafloor®-390 ecf � – – � �

goedgekeurd voor cleanrooms

sikafloor®-266 ecf cr � – – � �

sikafloor®-269 ecf cr � – – � �

esd-systemen met zeer lage opwekking van persoonsoplading

sikafloor®-235 esd � � � � �

sikafloor®-262 as n +  
sikafloor®-230 esd topcoat

� � � � �

�  Voldoet aan de standaard 
 -  Voldoet niet aan de standaard
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For
Food

ruimtes met eisen 
Betreffende esd 
en elektrische geleiding

geleidende structuurcoating

 ́  goede slijtvastheid
 ́  goede chemische besten-

digheid
 ́  slipvastheid
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́ geleidend

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
geleidende laag: 
sikafl oor®-220 w conductive
toplaag: sikafl oor®-262 as 
n thixo 
een 2-componenten, electro-
statische geleidende, 
gekleurde epoxyhars bind-
middel voor getextureerde 
coatingsystemen.
totale systeemdikte: 0,6-0,8
mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
geleidende laag: 
sikafl oor®-220 w conductive
toplaag: sikafl oor®-262 as n 
een 2-componenten, elec-
trostatische geleidende, 
gekleurde epoxyhars bind-
middel voor zelfnivellerende 
deklagen.
totale systeemdikte: ~ 2 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-144/-161
geleidende laag: 
sikafl oor®-220 w conductive
toplaag: sikafl oor®-235 esd 
een 2-componenten, esd, 
lage emissie, gekleurde 
epoxyhars bindmiddel voor 
zelfnivellerende deklagen.
totale systeemdikte: ~ 2 mm

eisen
gladde, geleidende afwerk-
laag

 ́  hoge slijtvastheid
 ́  goede chemische besten-

digheid
 ́ gekleurd
 ́  eenvoudig te reinigen
 ́ geleidend

 ́  hoge slijtvastheid
 ́  goede chemische besten-

digheid
 ́  gekleurd
 ́  eenvoudig te reinigen

eisen
gladde esd-afwerklaag
eisen

* let op:  1)  de 3d-afbeeldingen in 
deze brochure zijn sym-
bolisch en geven niet de 
ware afmetingen en de 
ware proporties weer 
van de opbouw

  2)  de projectgerelateer-
de prestatie-eisen als 
zodanig staan vermeld 
op pagina 50 tot 52. 
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No
Osmosis

gladde, chemicaliënbestendi-
ge, geleidende afwerklaag

 ́ hoge slijtvastheid
 ́  hoge chemische besten-

digheid
 ́  gekleurd
 ́ eenvoudig te reinigen
 ́ geleidend

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
geleidende laag: 
sikafl oor®-220 w conductive
toplaag: sikafl oor®-381 ecf 
een 2-componenten, zeer 
chemisch resistente, electro-
statisch geleidende, gekleur-
de epoxyhars bindmiddel 
voor zelfnivellerende dekla-
gen.
totale systeemdikte: ~ 2 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-25 s 
purcem® ecf
slijtlaag: sikafl oor®-25 s 
purcem®
een 3/4-componenten pu-
gemodifi ceerde, cementeuze 
afwerklaag, electro statisch 
geleidend en een hoge che-
mische en mechanische 
bestendbaarheid.
totale systeemdikte: ~ 4,5-6
mm

sika systeem/pRestatie
monolitische betonvloer: 
gebruik van sikament® of 
sika® Viscocrete® scc tech-
nologie
dry shake: sikafl oor®-1 
metaltop, aangebracht op 
een verse betonnen onder-
grond en afgewerkt met 
 vlindermachine
curing en nabehandeling: 
antisol® mp-10
antisol® da voor optimale 
curing en om het oppervlak af 
te sealen

eisen

 ́  hoge slijtvastheid
 ́ geleidend
 ́ hoge chemische besten-

digheid
 ́  scheuroverbruggend
 ́  gekleurd
 ́ eenvoudig te reinigen

 ́ uitstekende slijtvastheid
 ́ uitstekende stootbesten-

digheid
 ́ extreme duurzaamheid
 ́ geleidende eigenschappen
 ́ niet corrosief

gladde, fl exibele chemica-
liënbestendige geleidende 
afwerklaag

eisen
monolithische afwerking voor 
zwaar belast beton 

eisen
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sikafloor® oplossingen 
Voor parkeergarages

paRkeRen vandaag de dag
parkeergelegenheid is een vitaal onderdeel van de heden-
daagse mobiele gemeenschap geworden, vooral in grote ver-
stedelijkte gebieden en bij vliegvelden die allemaal steeds 
verder uitbreiden. dit betekent dat er voortdurend meer par-
keerplaatsen bij moeten komen door de aanleg van nieuwe 
parkeerruimtes en regelmatige uitbreiding en renovatie van 
bestaande.

waaR wilt u gRaag paRkeRen?
succesvolle parkeergebouwen zijn ontworpen om te voldoen 
aan de gebruikerseisen, die uiteenlopen van een welkom en 
veilig gevoel tot de wetenschap dat hun auto’s op een veilige 
plaats staan. als mensen de keus hebben, parkeren ze altijd 
in een helder verlichte parkeerruimte waarvan ze het gevoel 
hebben dat hun bezit bewaakt wordt en veilig staat.

ondeRzoek en oveRzicht van bestaande 
paRkeeRgebouwen
Bovengrondse en ondergrondse parkeergarages zijn bei-
den onderworpen aan veel verschillende soorten belasting. 
Voor het opsporen van de hoofdoorzaken van overbelasting 
en verslechtering is het daarom belangrijk om een professio-
neel onderzoek naar de toestand en beoordeling daarvan uit 
te voeren. het is uiteraard belangrijk om de kosten van het 
onderzoekswerk af te wegen tegen de voordelen die voort-
komen uit de geleverde informatie, maar een juist uitgevoerd 
onderzoek en beoordeling vormt vaak de sleutel tot succesvol 
onderhoud van de garage en verlenging van zijn levensduur.

nieuwbouw
moderne parkeergebouwen zijn noodzakelijk en geïntegreerd 
in de architectuur van een stad. ze worden vaak gebruikt met 
gebruikmaking van ‘snelbouw’ technieken, met zoveel moge-
lijk bouwhandelingen buiten de bouwplaats om de omgeving 
niet te veel te verstoren. Voorgevormde en prefab profi elen 
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van stalen frames en betonnen dekken en trappenhuizen wor-
den daarom gewoonlijk samengevoegd tot composietcon-
structies voor nieuwe parkeergarages.
adequate bescherming van nieuwbouwgarages zal een dure 
renovatie in de toekomst voorkomen.

Renovatie
de meeste bovengrondse parkeergarages in europa zijn na 
1940 gebouwd en zijn overwegend opgetrokken uit gewapend 
beton. Veel van deze gebouwen kennen een geschiedenis van 
vroegtijdige verslechtering, constructieve gebreken en tekort-
schietende veiligheid. dit is te wijten aan een slecht ontwerp, 
slechte bouw, lage onderhouds- en reparatienormen of aan 
een combinatie van alle drie. de blootstelling lijkt meer op die 
van bruggen en verslechtering, in het bijzonder wapenings-
corrosie ten gevolge van de effecten van dooizouten, heeft 
een grote invloed gehad op hun duurzaamheid. sluiting van 
veel verdiepingen en zelfs van hele parkeergarages voor het 

uitvoeren van dure reparaties of vervanging was nodig. deze 
slechte ervaringen benadrukten de noodzaak van verbeterde 
prestaties in ontwerp, vakmanschap en materiaalkeuze om de 
werking en veiligheid van nieuwe en bestaande parkeergebou-
wen te garanderen.

adequate Bescherming Van 
nieuwBouwgarages zal een 
dure renoVatie in de toe-
komst Voorkomen.



32
Vloersystemen
sika technologie en concepten Voor Vloeren en coatings

No
Osmosis

No
Osmosis

BoVen- en ondergrondse 
parkeergarages
Vloeren op vaste grondslag

monolithische afwerking voor 
beton

 ́  economische verharder
 ́  goede slijtvastheid
 ́  goede stootbestendigheid
 ́ dampdoorlaatbaarheid
 ́  kleuren beschikbaar

sika systeem/pRestatie
monolitische betonvloer: 
gebruik sikament® of sika® 
Viscocrete® scc technologie
dry shake: sikafl oor®-3 
quartztop, aangebracht op 
een verse betonnen onder-
grond en afgewerkt met vlin-
dermachine
curing en afdichting: antisol® 
mp-10 of antisol® da

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-155 wn 
ecc 
Basislaag: sikafl oor®-81 
epocem®
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-264 
een 2-componenten, gekleur-
de coating op basis van 
epoxyhars. 
totale laagdikte: 2-3 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-161 
Basislaag: sikafl oor®-263 sl
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-264 
een 2-componenten, gekleur-
de coating op basis van 
epoxyhars.
totale laagdikte: 2-4 mm

sika systeem/pRestatie
coating: 2 x sikafl oor®-2540 w
een 2-componenten, water-
gedragen, gekleurde coating op 
basis van epoxyhars.
totale laagdikte: 0,15-0,25 mm

eisen

 ́  gemiddelde slijtvastheid
 ́ gemiddelde bestendig-

heid tegen thermische 
schokken

 ́  slipvastheid
 ́  gekleurd

 ́  hoge slijtvastheid
 ́ waterdicht
 ́ slijtvast
 ́ stootbestendig

 ́ lichte tot gemiddelde 
slijtvastheid

 ́ stabilisatie van het 
 oppervlak

 ́ Voorkomt stofvorming
 ́ gekleurd

ingestrooide, gekleurde ecc 
afwerklaag

eisen
ingestrooide, gekleurde 
starre afwerklaag

eisen
watergedragen, gekleurde 
rolcoating

eisen
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BoVen- en ondergrondse 
parkeergarages
tussendekken

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-161
Basislaag: sikafl oor®-263 sl
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-264 
een 2-componenten, gekleur-
de, beschermend waterdich-
tend en slijtvast oppervlak.
totale systeemdikte: 2–4 mm

 ́ waterdicht
 ́ slijtvast
 ́ stootbestendig

ingestrooide, gekleurde 
starre afwerklaag

eisen

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-10/-11/-13 
pronto
Basislaag: sikafl oor®-14 
pronto
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-18 
pronto 
een 2-componenten, snel uit-
hardend, gekleurd, bescher-
mend waterdichtend en 
slijtvast oppervlak.
totale systeemdikte: 2–4 mm

 ́ waterdicht
 ́ snelle uitharding
 ́ slijtvast

ingestrooide, sneluithardende 
afwerklaag

eisen
ingestrooide, gekleurde 
fl exibele afwerklaag

 ́ statische scheuroverbrug-
ging, tot -10 c

 ́ gekleurd
 ́ waterdicht
 ́ slijtvast
 ́ Voldoet aan duitse norm 

(os-13)

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-161
Basislaag: sikafl oor®-375
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-357/
-359 n
een 2-componenten, gekleur-
de, taai-elastisch, bescher-
mend waterdichtend en 
slijtvast oppervlak.
totale systeemdikte: 2–3 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-161
Basislaag: sikafl oor®-326
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-378/ 
-359 n 
een 2-componenten, gekleur-
de, statische scheurover-
brugging, beschermend 
waterdichtend en slijtvast 
oppervlak.
totale systeemdikte: 2–3 mm

eisen

 ́ statische scheuroverbrug-
ging

 ́ waterdicht
 ́ slijtvast
 ́ stootbestendig

ingestrooide, taai-elastische 
afwerklaag

eisen
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ingestrooide, gekleurde, 
zeer scheuroverbruggende 
afwerk laag

 ́ dynamische en statische 
scheuroverbrugging, tot 
-20ºc

 ́ waterdicht
 ́ slijtvast
 ́ Voldoet aan duitse norm 

(os-11a)
 ́ uV-bestendig

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-161
membraanlaag: 
sikafl oor®-350 n elastic
Basislaag: sikafl oor®-375
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-359 n
een gekleurde, zeer scheur-
overbruggende waterdich-
tend en slijtvast oppervlak.
totale systeemdikte: 3–5 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-161
slijtlaag: sikafl oor®-350 n 
elastic
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-359 n
een elastisch, beschermend 
waterdichtend en slijtvast 
oppervlak. 
totale systeemdikte: ca. 3–4 
mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-10/-11/-13 
pronto
Basislaag: sikafl oor®-15 
pronto
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-18 
pronto
een gekleurd, sneluitharden-
de, taai-elastische, bescher-
mend waterdichtend en 
slijtvast oppervlak.
totale systeemdikte: 2–4 mm

eisen
ingestrooide, scheurover-
bruggende, gekleurde 
afwerk laag

 ́ dynamische en statische 
scheuroverbruggende 
eigenschappen tot -20ºc

 ́  gekleurd
 ́  waterdicht
 ́  slijtvast
 ́ Voldoet aan duitse norm 

(os-11b)

 ́ scheuroverbruggend
 ́ gekleurd
 ́ waterdicht
 ́ slijtvast
 ́ sneluithardend

eisen
ingestrooide, sneluithar-
dende scheuroverbruggende 
afwerklaag

eisen

Bovendekken en blootgestelde gebieden

BoVen- en ondergrondse 
parkeergarages
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ingestrooide, taai-elastische 
afwerklaag

 ́ statische scheuroverbrug-
gende eigenschappen

 ́ waterdicht
 ́ slijtvast
 ́ stootbestendig

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/
-161
Basislaag: sikafl oor®-326
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-378/ 
-359 n
een gekleurd, statisch 
scheuroverbruggend bescher-
mend, waterdichtend en slijt-
vast oppervlak.
totale systeemdikte: 2–3 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/
-161
Basislaag: sikafl oor®-263 sl
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-264
een gekleurd, beschermend, 
waterdichtend en slijtvast 
oppervlak.
totale systeemdikte: 2–4 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-10/-11/-13 
pronto
Basislaag: sikafl oor®-14 
pronto
instrooien: kwartszand
seallaag: sikafl oor®-18 
pronto
een sneluithardend, gekleurd 
beschermend, waterdichtend 
en slijtvast oppervlak.
totale systeemdikte: 2–4 mm 

eisen

 ́ waterdicht
 ́ slijtvast
 ́ stootbestendig

 ́ waterdicht
 ́ sneluithardend
 ́ slijtvast

ingestrooide, gekleurde, 
starre afwerklaag

eisen
ingestrooide, sneluitharden-
de afwerklaag

eisen

systemen voor hellingen

BoVen- en ondergrondse 
parkeergarages



36
Vloersystemen
sika technologie en concepten Voor Vloeren en coatings

sikafloor® commerciële, 
openBare en woonruimtes

dit sika assortiment voor vloeren combineert individueel ont-
werp met comfort en zorg met de laagste Vos-emissies om 
een unieke vloerervaring te creëren.

individueel ontweRp
de sika® decorative floor® serie komt tegemoet aan de nood-
zaak voor individuele en decoratieve ontwerpen in bedrijfsge-
bouwen, winkelpanden en sportcentra door het gebruik van 

gekleurde chips, vulstoff en of andere speciale vulmiddelen. 
met deze vloeren kunt u verschillende soorten oppervlakont-
werpen maken, variërend van instrooien tot afwerkingen met 
een vlindermachine. sika® comfortfloor® oplossingen kun-
nen worden geproduceerd in een breed scala aan verschillende 
kleurnuances. speciale kleuren kunnen op bestelling worden 
geleverd. hierdoor kunt u uw individuele ontwerpen creëren of 
uw huisstijl terug laten komen in uw vloeren.

sika heeft oplossingen voor vloeren ontwikkeld speciaal voor het gebruik 
in scholen, musea, winkels, sportcentra, gebouwen in de gezondheidszorg 
en andere openbare en bedrijfsgebouwen.
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comfoRt en zoRg
sika® comfortfloor® oplossingen voor openbare en bedrijfsge-
bouwen zijn zacht genoeg om comfort te verlenen in die ruim-
tes waar personeel langdurig moet staan. deze veerkrachtige 
vloeroplossingen reduceren niet alleen het geluid van voetstap-
pen en horizontale geluidsoverdracht, maar zijn ook bestand 
tegen krassen doordat ze vervormen en zich herstellen.

sika® comfortfloor® oplossingen
 ́  lage Vos-emissies
 ́ geluidsabsorberend
 ́ goede contactgeluidsisolatie
 ́ hoog comfort onder de voeten
 ́ goede slijtvastheid
 ́ goede stootbestendigheid
 ́ scheuroverbruggend
 ́ decoratief

deze Veerkrachtige Vloeroplossingen redu-
ceren niet alleen het geluid Van Voetstap-
pen en horizontale geluidsoVerdracht, 
maar zijn ook Bestand tegen krassen door-
dat ze VerVormen en zich herstellen.
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commerciële, openBare en 
woonruimtes
decoratieve vloersystemen

watergedragen, gekleurde 
rolcoating

 ́   lage tot gemiddelde slijt-
vastheid

 ́   Verbetering van het 
oppervlak 

 ́   Voorkomt stofvorming
 ́ gekleurd

sika systeem/pRestatie
2 x sikafl oor®-2530 w/
-2540 w
een 2-componenten water-
gedragen, gekleurde coating 
op basis van epoxyhars.
totale laagdikte: 0,15–0,25 
mm

sika systeem/pRestatie
2 x sikafl oor®-264
een 2-componenten, gekleur-
de, high build epoxyharscoa-
ting, bestrooid met gekleurde 
chips.
seallaag: sikafl oor®-304 w 
een watergedragen mat-
te seallaag op polyurethaan-
basis.
totale laagdikte: 0,6–0,8 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-156/-160/ 
-161
Basislaag: sikafl oor®-263 sl
een 2-componenten, 
gekleurd epoxybindmiddel 
voor zelfnivellerende giet-
laagsystemen, bestrooid met 
gekleurde chips.
seallaag: sikafl oor® -304 w
een watergedragen  matte 
seallaag op polyurethaan-
basis.
totale laagdikte: 1–2 mm

eisen
decoratieve rolcoating

 ́ slijtvastheid
 ́ eenvoudig te reinigen
 ́ decoratief

 ́ goede slijtvastheid
 ́   eenvoudig te reinigen
 ́ decoratief

eisen
gladde, decoratieve afwerk-
laag

eisen

* let op:  1)  de 3d-afbeeldingen in 
deze brochure zijn sym-
bolisch en geven niet de 
ware afmetingen en de 
ware proporties weer 
van de opbouw

  2)  de projectgerelateer-
de prestatie-eisen als 
zodanig staan vermeld 
op pagina 50 tot 52. 
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gladde, gekleurde, elastische 
afwerklaag met lage Vos-
emissie

 ́  lage Vos-emissies
 ́  goede slijtvastheid
 ́  goede stootbestendigheid
 ́  scheuroverbruggend
 ́  gekleurd

sika systeem/pRestatie
sika® comfortfloor® system
primer: sikafl oor®-156/-701
Basislaag: sikafl oor®-330
seallaag: sikafl oor®-305 w
totale systeemdikte: 2–3 mm

sika systeem/pRestatie
sika® comfortfloor pro® 
system
lijm: sikafl oor® comfort 
adhesive
rubber mat: sikafl oor® 
comfort regupol-6015 h
poriënvuller: sikafl oor® 
comfort porefi ller
tussenlaag: sikafl oor®-330
seallaag: sikafl oor®-305 w
totale systeemdikte: 6–8 mm

sika systeem/pRestatie
sika® comfortfloor 
decorative® system
primer: sikafl oor®-156/-701
Basislaag: sikafl oor®-300 n
instrooien: gekleurde chips 
(naar keuze)
seallaag: sikafl oor®-304 w
totale systeemdikte: 2–3 mm

sika systeem/pRestatie
sika® comfortfloor 
decorative pro®
lijm: sikafl oor® comfort 
adhesive
rubber mat: sikafl oor® 
decorative regupol-4580 
poriënvuller: sikafl oor® 
comfort porefi ller
Basislaag: sikafl oor®-300 n
instrooien: gekleurde chips 
(naar keuze)
seallaag: sikafl oor®-304 w
totale systeemdikte: 6–8 mm

eisen

 ́ lage Vos-emissies
 ́ geluidabsorberend
 ́  goede contactgeluid-

isolatie
 ́  hoog comfort onder de 

voeten
 ́  goede slijtvastheid
 ́  goede stootbestendigheid
 ́  scheuroverbruggend

 ́ lage Vos-emissies
 ́ goede slijtvastheid
 ́  goede stootbestendigheid
 ́  scheuroverbruggend
 ́  decoratief

 ́ lage Vos-emissies
 ́ geluidabsorberend
 ́  goede contactgeluid-

isolatie
 ́  hoog comfort onder de 

voeten
 ́  goede slijtvastheid
 ́  goede stootbestendigheid
 ́  scheuroverbruggend
 ́  decoratief

gladde, gekleurde, 
geluidisolerende afwerklaag 
met lage Vos-emissie

eisen
gladde, decoratieve, 
elastische afwerklaag met 
lage Vos-emissie

eisen
gladde, decoratieve, 
geluidabsorberende afwerk-
laag met lage Vos-emissie

eisen
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Moisture Triggered Chemistry
MTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTC

ca.10 min.

commerciële, openBare en 
woonruimtes
Balkons en galerijen

ingestrooide, scheurover-
bruggende, decoratieve 
afwerklaag

gladde, scheuroverbruggen-
de, decoratieve afwerklaag

 ́ etag 005 gecertifi ceerd, 
versterkt waterdicht 
 balkonsysteem

 ́ slijtvast bij normaal 
gebruik

 ́ zeer scheuroverbruggend
 ́ decoratief met 4 kleuren
 ́ uV-bestendig

 ́ gemiddelde slijtvastheid
 ́ hoog scheuroverbruggend
 ́ decoratief
 ́ uV-stabiel

sika systeem/pRestatie
sika® Balcony standard 
system
primer: sikafl oor®-156/-160/
-161
Basislaag: sikafl oor®-400 n 
elastic
een 1-component, gekleurd, 
hoog elastisch, vochtuithar-
dend bindmiddel op basis 
van polyurethaanhars voor 
zelfnivellerende systemen 
(naar keuze: ingestrooid met 
gekleurde chips).
seallaag: sikafl oor®-410
een 1-component, vochtuit-
hardende, matte seallaag op 
basis van polyurethaanhars.
totale systeemdikte: 1–2 mm

eisen eisen

sika systeem/pRestatie
sika® Balcony premium 
finish solid system
primer: sika® Bonding primer
Basislaag: sikafl oor®-405 
Versterking: sika® reemat 
premium
tussenlaag: sikafl oor®-405
toplaag: sikafl oor®-405 
vol en zat ingestrooid met 
sikafl oor® kwartszand bijv. 
grijs (0,3-0,8 mm)
seallaag: sikafl oor®-415
totale systeemdikte: 3-4 mm 
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Moisture Triggered Chemistry
MTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTCMTC

ca.10 min.

sika systeem/pRestatie
sika® Balcony fast cure i 
finish deco mix system
primer: sika® concrete 
primer
Basislaag: sikafl oor®-415 + 
sika® pu-accelerator
tussenlaag: sikafl oor®-415 + 
sika® pu-accelerator
instrooien: gekleurd of 
 naturel kwarts
totale systeemdikte: 1-2 mm

sika systeem/pRestatie
sika® Balcony fast cure ii 
system
primer: sikafl oor®-10/-11/-13 
pronto
Basislaag: sikafl oor®-15 
pronto
een 3-componenten, elasto-
meer bindmiddel op basis van 
acrylhars voor instrooisys-
temen.
instrooien: gekleurd kwarts 
of naturel kwartszand.
seallaag: sikafl oor®-18 
pronto 
(naar keuze: sikafl oor® 
pronto pigmenten)
totale systeemdikte: 2–4 mm

 ́ uitharding door reactie 
met vocht

 ́ gemiddelde slijtvastheid
 ́ scheuroverbruggend
 ́ decoratief
 ́ slipvast 
 ́ uV-stabiel
 ́  

 ́ gemiddelde slijtvastheid
 ́ gemiddelde bestendigheid 

tegen chemicaliën
 ́ scheuroverbruggend
 ́ snelle uitharding
 ́ slipvast 
 ́ decoratief
 ́  

ingestrooide, sneluitharden-
de afwerklaag

eisen
ingestrooide, sneluitharden-
de, scheuroverbruggende 
afwerklaag

eisen
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sikafloor® en sikacor®  
oplossingen Voor secundaire 
opVangVoorzieningen 

calamiteitenbakken
er zijn twee hoofdeisen voor beschermende coatingsystemen 
in deze calamiteitenbakken. ten eerste moeten ze de con-
structies waterdicht maken ter bescherming van de bodem en 
het grondwater. ten tweede moeten deze calamiteitenbakken 
zelf ook worden beschermd tegen schade of zelfs verlies van 
structurele integriteit aangezien het beton en het wapenings-
staal waaruit ze zijn opgetrokken anders aangetast kunnen 
worden door de meeste van deze chemische materialen.
op grond van onze ruime ervaring met verschillende soor-
ten chemicaliën zoals zuren, logen, oliën en oplosmidde-

len heeft sika een leidende positie bij de ontwikkeling van 
veel specialistische epoxy en andere op hars gebaseerde coa-
tingsystemen voor de waterdichting en bescherming van cala-
miteitenconstructie zodat die hun functie kunnen vervullen. 
Veel van deze sika systemen hebben, zoals vereist en in over-
eenstemming met een aantal nationale en internationale nor-
men, ook scheuroverbruggende eigenschappen gedefi nieerd 
en hun bestendigheid tegen chemicaliën is volledig getest op 
de diverse verschillende chemicaliën waartegen ze bestand 
moeten zijn en die ze tegen moeten houden.

calamiteitenbakken zijn opvangbakken die ontworpen zijn voor de opvang 
van elke vorm van lekkage van oliën, chemicaliën en verontreinigingen uit de pri-
maire opslagtanks of opslagvaten om zodoende de bodem en het grondwater te 
beschermen. tegen verontreiniging. dit is een toenemende vraag als gevolg van de 
wetgeving van overheden en andere autoriteiten ter bescherming van het milieu. 
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ter verkrijging van stevige en vloeistofdichte oppervakken is de juiste detaillering van het grootste belang, in het bijzonder bij 
voegen en doorvoeren. de volgende afbeeldingen laten zien dat ook detailleringswerk wordt ondersteund door sika ś technische 
experts voor een volledige ondersteuning.

gladde, fl exibele, chemicali-
enbestendige afwerklaag

 ́ hoge slijtvastheid
 ́ hoge bestendigheid tegen 

chemicaliën
 ́ waterdicht
 ́ gekleurd

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-161 
afwerklaag: sikafl oor®-390 
een 2-componenten, fl exibe-
le, hoog chemicaliënbestendi-
ge, gekleurde, beschermende 
coating op basis van 
epoxyhars.

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-161
geleidende laag: sikafl oor®
-220 w conductive
afwerklaag: sikafl oor®-390 
ecf
een 2-componenten, elek-
trisch geleidende variant van 
dit fl exibele, hoog chemi-
caliënbestendig, gekleurd, 
beschermend coatingsys-
teem op basis van epoxyhars 
voor ruimtes waar ontvlam-
bare of explosieve goederen 
worden opgeslagen.
totale systeemdikte: 2 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikacor® Ve nivelle-
rende mortel
toplaag: sikacor® Ve + glas-
vezel
een 2-componenten, hoog 
chemicaliën bestendig,
scheuroverbruggend, 
beschermend laminaatsys-
teem voor opvangbakken. 
totale systeemdikte: 3 mm

eisen

 ́ hoge slijtvastheid 
 ́ elektrisch geleidend
 ́ hoge bestendigheid tegen 

chemicaliën
 ́ waterdicht
 ́ gekleurd

gladde, fl exibele, chemi-
caliënbestendige, ecf-
afwerklaag

eisen

 ́ hoge slijtvastheid
 ́ hoogste bestendigheid 

tegen chemicaliën
 ́ waterdicht
 ́ glasvezelversterkt

gladde, fl exibele, hoog 
chemicaliënbestendige, 
glasvezelversterkte coating

eisen
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sikagard® oplossingen 
Voor muren en plafonds

de elektronische en optische industrieën hebben behoefte aan 
cleanroomomstandigheden op wandoppervlakken, met mini-
male emissies van Vos, amc of deeltjes. Bovendien moeten 
ze eenvoudig te reinigen zijn en ervoor zorgen dat de ruimte 
stofvrij blijft. Voor deze steeds veeleisender wordende markt 
beschikt sikagard® wallcoat n, een watergedragen epoxycoa-
ting, reeds over alle noodzakelijke certifi cering en goedkeu-
ringen. sikagard® wallcoat n is ook de ideale oplossing voor 
ruimtes in voedsel & drankfabrieken waar voedingsmiddelen 
worden vervaardigd. deze ruimtes worden doorgaans gerei-
nigd met hogedrukwaterstralen die sterke oppervlakte- actieve 
reinigingsmiddelen en andere reinigingsmiddelen bevatten. 
sikagard® wallcoat n combineert perfect goede bestendigheid 
tegen chemicaliën en mechanische bestendigheid met het ver-
eiste reinigingsgemak.

in brouwerijen en andere drankfabrieken, maar ook in fabrie-
ken waar voedsel vervaardigd en verwerkt wordt, bevinden zich 
ruimtes waar constant een zeer hoge vochtigheid heerst. de 
wanden in deze ruimtes hebben wandcoatings nodig met inte-
grale schimmel- en bacteriewerende bescherming. het assor-
timent sikagard® hygienic coatings beschikt over de ideale 
kenmerken en prestatie-eigenschappen voor deze belangrij-
ke ruimtes. Bovendien zijn ze eenvoudig aan te  brengen met 
kwast, roller of airless spuit en hechten ze op de meeste onder-
gronden die gangbaar zijn bij de bouw van  wanden. sikagard® 
hygienc coatings zijn bestand tegen vocht, zijn elastisch en zijn 
zodoende in staat thermische en structurele bewegingen op te 
vangen zonder scheuren of schilferen. deze coatings zijn volle-
dig getest in overeenstemming met vele europese normen met 
inbegrip van en 13501 (gedrag bij brand), iso 846 (biologische 
bestendigheid), en 18033 (schrobvastheid en dekkingsgraad).

vanwege een gRoot aantal veRschillende blootstellings- en prestatie- 
eisen in industriële installaties en bedrijfsgebouwen is het aanbrengen van een 
beschermende wandcoating vaak noodzakelĳk. de specifieke eisen die aan de wand 
gesteld worden, kunnen uiteraard verschillen per industrie, het gebruiksdoel van de 
ruimte en de verwerkingen die erin plaatsvinden.
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For
Food

For
Food

wandcoating met lage Vos-/
amc-emissies

 ́ lage deeltjesemissies
 ́ gemiddelde slijtvastheid
 ́ gemiddelde bestendigheid 

tegen chemicaliën
 ́ eenvoudig te reinigen
 ́ gekleurd

sika systeem/pRestatie
primer: sikagard® wallcoat n 
~ 10% verdund met water
toplaag: sikagard® wallcoat n 
een 2-componenten, waterge-
dragen, wandcoating op basis 
van epoxyhars.
totale systeemdikte: 0,25 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sika® Bonding primer
tussenlaag: sikagard®
-203 w
toplaag: sikagard®-203 w
een 1-component, coating op 
basis van acryldispersie voor 
wanden en plafonds in ruim-
tes met een constant hoge 
vochtigheid.
totale systeemdikte: 0,60 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sika® Bonding primer
Basislaag: sikagard®-203 w + 
inbedding van sika® reemat 
standard glasvezelweefsel.
tussenlaag: sikagard®-203 w
toplaag: sikagard®-205 w
een 1-component, coating op 
basis van acryldispersie voor 
wanden en plafonds in zieken-
huizen, zorginstellingen, voed-
sel- & drankfabrieken etc., 
met een gemiddeld glanzende 
afwerking.
totale systeemdikte: 0,80 mm

eisen

 ́ waterdampdoorlaatbaar
 ́ eenvoudig aan te brengen
 ́ anti-schimmel en anti- 

bacteriële bescherming
 ́ gekleurd

met lichte structuur, high 
build, acryldispersie coating

eisen

 ́ waterdamp doorlaatbaar
 ́ glasvezelversterkte 

coating
 ́ hoge stootbestendigheid
 ́ anti-schimmel en 

 anti- bacterieel
 ́ gekleurd

elastomeer, stootbestendige, 
acryldispersie coating

eisen
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sikagard®, sikalastic® & sika® permacor 
oplossingen Voor opslagtanks 
en drinkwaterVoorzieningen 

bekleding van tankwanden
tankwanden worden blootgesteld aan veel verschillende 
mechanische, chemische en thermische belastingen; veel hier-
van worden gelijktijdig uitgeoefend, bijvoorbeeld chemicaliën 
in verschillende concentraties en temperaturen in verschillende 
hoeveelheden en belastingen. het niveau van de blootstelling 
en de combinatie van de daaruit voortvloeiende belastingen 
kan ook gedurende de tijd enorm variëren.

sika kan afhankelijk van uw specifi eke projecteisen altijd het 
best beschermende coatingsysteem leveren om de tankwan-
den te beschermen; dit is vanwege het brede assortiment aan 
synthetische harstechnologieën op grond waarvan we onze 
producten samenstellen. in geval van renovatie of onderhoud 
kan sika ook de meest geschikte reparatieoplossingen  leveren 
voordat het gekozen beschermende coatingsysteem wordt 

aangebracht, om de tank weer operationeel te laten zijn na een 
minimale uitvaltijd, met een lange toekomstige levensduur.

dRinkwateRinstallaties
de bescherming van de binnenkant van tanks en buizen in 
drinkwaterinstallaties is ook een zeer gespecialiseerd toepas-
singsveld. Bĳna alle landen in de wereld hebben tegenwoordig 
hun eigen of regionale wetgeving en materiaalcertifi cerings-
procedures voor de materialen voor dit doel die nauwgezet 
moeten worden gevolgd. het doel van deze beschermende coa-
tingsystemen is het in stand houden van de kwaliteit van het 
drinkwater en tegelijkertijd het beschermen van de beton- en 
staalconstructies die het drinkwater bevatten en transporte-
ren. sika’s producten en systemen hebben alle noodzakelijke 
internationale en nationale goedkeuringen voor contact met 
drinkwater.

tanks van gewapend beton woRden bijna overal gebruikt in de 
hedendaagse infrastructuur en industrie, in waterzuiverings- en riool-
zuiveringsinstallaties, elektriciteitscentrales en transmissienetwerken, 
chemische fabrieken, voedsel- & drankfabrieken, wijnmakerijen, pulp- & 
papierproductie en in landbouwinstallaties.
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gladde, elastomeer, bescher-
mende coating en bekleding

 ́ goede bestendigheid 
tegen chemicaliën

 ́ waterdicht
 ́ aanbrengen met roller of 

door middel van airless 
spuiten

 ́ rendabel

sika systeem/pRestatie
primer: geen, verzadigd 
droog oppervlak (ssd) onder-
grond 
Basislaag: sikagard®-720 
epocem®
toplaag: 3 x sika® poxitar® f 
een 2-componenten,  zwarte, 
elastomeer, voordelige 
 coating op basis van een 
combinatie van epoxy en 
antraceenolie voor 
riool- en afvalwaterzuive-
ringsinstallaties.
totale systeemdikte: 3 mm

sika systeem/pRestatie
primer: verzadigd droog 
oppervlak (ssd) ondergrond
Basislaag: sikagard® -720 
epocem®
coating: 3 x sikagard®-63 n
een 2-componenten, 
gekleurde, starre, hoog 
tegen chemicaliën besten-
dige epoxy coating voor 
riool- en afvalwater-
zuiveringsinstallaties.
totale systeemdikte: 3 mm

sika systeem/pRestatie
poriënvullende mortel:
sika® permacor-136 tw 
+ kwartszand + sika® 
stelmittel® t
coatinglaag: sika permacor® 
-136 tw
een 2-componenten, gekleur-
de, beschermende coating 
op basis van epoxyhars voor 
het bekleden van de binnen-
kant van drinkwaterinstalla-
ties en tanks voor voeding of 
dranken.
totale systeemdikte: 3 mm

sika systeem/pRestatie
primer: sikafl oor®-161
seallaag: sikalastic®-841 st 
gekleurde, fl exibele, hoog 
tegen chemicaliën bestendi-
ge, sneluithardende coating 
op basis van polyureahars.
totale systeemdikte: 2 mm

eisen

 ́ hoge bestendigheid tegen 
chemicaliën

 ́ waterdicht
 ́ aanbrengen met roller of 

door middel van airless 
spuiten

 ́ gecertifi ceerd voor het ge-
bruik in drinkwater (kiwa)

 ́ eenvoudig te reinigen
 ́ Bestand tegen verschillen-

de soorten dranken

 ́ hoog fl exibel
 ́ goede bestendigheid 

tegen chemicaliën
 ́ snelle uitharding
 ́ goede temperatuur-

bestendigheid

gladde, starre, chemicaliën 
bestendige coating en 
bekleding

eisen
gladde, starre, fysiologisch 
onschadelijke bekleding

eisen
gladde, fl exibele, scheurover-
bruggende bekleding

eisen
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afvoeRkanalen/goten
afvoerkanalen/goten moeten in het 
ontwerp altijd waar mogelijk buiten 
de verkeerszones worden gehouden. 
afl opende gedeelten in de vloer moe-
ten vloeistoff en zo adequaat mogelijk 
afvoeren naar de afvoergoten. wanneer 
verkeer over afvoerkanalen/goten niet 
is te vermijden, moet veel aandacht 
worden besteed aan de bevestigings-
punten van de roosters, aangezien deze 
gebieden het gevoeligst zijn voor voor-
tijdige schade.

voegen
er bestaat geen enkele manier om voe-
gen in vloeren te voorkomen, maar om 
diverse redenen zijn ze vaak de oorzaak 
van grote schade in vloertoepassingen. 
de juiste planning, ontwerp van een 
vloervoeg, moet daarom worden uitge-
voerd met speciale voorzorgen ter voor-
koming van schade. industriële vloeren 
hebben verder betrouwbare afdichtkit-
ten nodig om chemische en mechani-
sche slijtage te kunnen weerstaan zoals 
vloeren die ontworpen zijn voor rollend 
materieel, reinigingsmachines etc.

sika oplossing voor de voegkit is het 
gebruik van de welbekende en betrouw-
bare sikafl ex® pro-3 voor alle verschil-
lende soorten vloervoegen en aansluit-
voegen.

detaillering en 
VoegoVergangen Voor 
Vloertoepassingen

sikafl ex® pRo-3 goed pResteRende 
afdichtkit vooR vloeRen
geschikt verklaard voor contact met 
levensmiddelen, d.w.z. het duitse test-
instituut isega

 ́  conform belangrijke internationale 
richtlijnen en normen

 ́  toepasbaar op vochtige ondergronden 
in vloervoegen

 ́ hoge mechanische bestendigheid
 ́  Bestand tegen machineborstels voor 

vloerreiniging 
 ́  uitstekende scheurweerstand
 ́  toelaatbare vervorming 25%
 ́  Bestand tegen de meeste reinigings-

middelen
 ́  compatibel met sikafl oor® systemen
 ́  uitharding zonder belletjesvorming
 ́ eenvoudig te verwerken

primer: sika® primer-3 n
Voegkit: sikafl ex® pro-3 
een vochtuithardende 1- component 
 elastische afdichtkit op basis van 
 polyurethaan voor vloeren.
Voegafmetingen:
min/max. breedte = 10/35 mm

details for sikafl oor® purcem® details for sikafl oor® purcem® details for sikafl oor® purcem®
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levensduuR
dit is misschien wel het 
meest fundamentele 
criterium en is zeker de 

eerste vraag die gesteld moet 
worden bij de keuze van een 
vloer: wat is de verlangde levens-
duur – 2, 5, 10 of 20 jaar? is fre-
quent of periodiek onderhoud uit-
voerbaar of wenselijk? de 
vloerspecifi catie moet duidelijk 
ontworpen worden om te voldoen 
aan de betreff ende levensver-
wachting en duurzaamheid, met 
inbegrip van de beoogde onder-
houdsvrije periodes.

*  opmerking:
1) de 3d-tekeningen in deze brochure zijn 
niet op schaal en zijn alleen bedoeld ter 
illustratie van de systeemopbouwen.
2) de symbolen zoals bijvoorbeeld x re-
presenteren typische projectgerelateerde 
prestatie-eisen en worden opgesomd en 
besproken op pagina 50 tot en met pagina 
52 van deze brochure.

constRuctieve 
veReisten

er moet rekening wor-
den gehouden met de 
statische en dynami-

sche belastingen die zullen wor-
den uitgeoefend zowel geduren-
de de constructie als tijdens het 
gebruik. de toplaag van de vloer 
moet in staat zijn om al deze be-
lastingen te verdragen maar kan 
dat alleen maar als de onder-
grond (structurele betonplaat of 
afwerklaag) waarop hij is aange-
bracht dat ook doet.

opmerking: in sommige gevallen hebben 
de vloerplaten extra ondersteuning nodig  
- bijvoorbeeld met sika® carbodur® verste-
vigende systemen

kleuR en uiteRlijk
naast het geven van 
naadloze betonbescher-
ming tegen corrosieve 

vloeistof en mechanische slijtage 
moeten vloeren ook voldoen aan 
eisen op het gebied van gebruiks-
gemak, hygiëne, veiligheid en 
duurzaamheid met de juiste kleur 
voor de omgeving.
om niet alleen aan de eisen van 
de architect maar ook aan die 
van de klant te kunnen voldoen 
moet altijd goed gekeken worden 
naar zowel de functionele als de 
esthe tische criteria. met sika-
fl oor® systemen kan een grote 
variëteit in kleuren, structuren en 
visuele eff ecten worden bereikt in 
vloeren die overwegend functio-
neel moeten zijn. 

ontwerpen Van duurzame 
Bouw met sika hoog 
presterende Vloersystemen

hoofdveReisten bij de keuze van het juiste vloeRsysteem 

evaluatie en 
voorbehan-
deling van de 
ondergrond 

operationele 
criteria

mechanische 
blootstelling

chemische
blootstelling 

thermische 
blootstelling

Veiligheid uiterlijk en 
structuur van het 
oppervlak

comfort en zorg 

specifi eke
eisen

  Verkeer
  stoten
  schuren
  Belasting

  oliën, vet
  oplosbare 

zouten
  oplosmiddelen
  alkaliën, zuren
  reinigingsmid-

delen

  hitte/stoom
  kou/vorst
  uV-licht

  slip-bestendig-
heid

  isolatie
  niet-ontvlam-

baar
  weinig geur
  Vos-vrij
  geleiding
  hygiënisch

  kleur
  Vormgeving
  glad
  structuur

  eenvoudig te 
reinigen

  trillings- 
demping

  geluidsisolatie

impregnering/afdichting/coating/afwerklaag
voorbehandelde 
ondergrond

Voorbehandelde ondergrond als basis voor de slijtlaag

afhankelijk van de eisen, conditie en locatie: voorbehandelen/egaliseren/repareren

stofvrij stralen, schuren, hogedrukwaterstralen afhankelijk van de conditie

instrooiverharden-
de/polymeerbe-
ton/cementeuze 
afwerklaag

Beton/cementeu-
ze afwerklaag

kunsthars-
troff el/coating

gietasfalt keramische tegel

Basis beton



50
Vloersystemen
sika technologie en concepten Voor Vloeren en coatings

projectgerelateerde 
prestatie-eisen

slijtage dooR veRkeeR 
en mechanische slijtage

zwaar en frequent ver-
keer verhoogt de fysie-
ke eisen voor mechani-

sche bestendigheid die gemeten 
wordt als afschuren.
de grootste slijtage of bloot-
stelling ontstaat vaak op vaste 
plaatsen.
rijstroken voor trucks of gebie-
den rond een gespecialiseerde 
machine kunnen bijvoorbeeld een 
behandeling vereisen die afwijkt 
of uitgebreider is dan die van de 
algemene vloer in de rest van het 
gebouw.

chemische 
bestendigheid

Bestendigheid tegen 
chemische aantasting is 
een belangrijke factor 

voor veel vloerafwerkingen Be-
oordeel het eff ect op de vloer van 
de huidige individuele chemicali-
en plus hun gecombineerde of 
gemengde eff ecten en de gevol-
gen van mogelijke chemische re-
acties. hogere temperaturen ver-
groten doorgaans het agressieve 
karakter van chemicaliën.

tempeRatuuR-
bestendigheid

Bestendigheid tegen 
thermische schokken 
kan een grote vereiste 

zijn voor vloeren. 
het is van belang om niet alleen 
rekening te houden met de tem-
peratuur van de machines als ze 
in bedrijf zijn en de producten 
tijdens het proces, maar ook met 
de temperatuur in de aangren-
zende ruimtes. aan beide uitein-
den van de temperatuurschaal 
kunnen gemorste chemicaliën, 
temperatuurextremen en kou van 
diepvriescellen voor de omgeving 
een zware belasting vormen.

slipvastheid

Vloeroppervlakken kun-
nen verschillende gra-
daties van slipvastheid 

nodig hebben. deze hangt af van 
de omgeving, dat wil zeggen 
‘natte’ of ‘droge’ verwerkings-
ruimtes.
dit is hoofdzakelijk een kwestie 
van een goede balans vinden tus-
sen oppervlakteprofi el en afwer-
king enerzijds en de eisen voor 
reinigingsgemak en het soort en 
de kans op morsen. in het alge-
meen kan men stellen: hoe groter 
het profi el, des te groter is de 
slipvastheid.

vuuRvastheid

Brandclassifi caties voor 
vloeren worden vastge-
steld door 

nationale en lokale overheden.
Vloeren die beschermd en vorm-
gegeven zijn met vloeibare poly-
meren moeten ook voldoen aan 
deze eisen, wat geen probleem is 
voor sika fl oor® systemen.

hygiëne

de vloeren van tegen-
woordig moeten vol-
doen aan de strengste 

eisen op het gebied van hygiëne 
en steeds vaker aan zeer specifi e-
ke eisen ter voorkoming van ver-
ontreiniging, met name in de nu-
cleaire, farmaceutische, 
cosmetische, chemische, elektro-
nica- en levens- middelen indus-
trie.

stootbestendigheid,
puntbelasting

in ruimtes waar goede-
ren worden verpakt en 
verzonden zoals pro-

ductieruimtes, overslagruimtes 
etc., ontstaan drukbelastingen en 
dynamische belastingen door de 
beweging van deze goederen op 
lopende banden, heftrucks en 
pallets etc. het is belangrijk om 
ervoor te zorgen dat de uitge-
oefende belastingen niet ho-
ger zijn dan de sterkte van het 
materiaal van de toplaag op de 
vloer en/of de sterkte van de 
onderlaag. 

wateRafdichting

sika fl oor® systemen 
kunnen een ondoor-
dringbare afdichting le-

veren ter bescherming van zowel 
het beton tegen een aantasting 
door agressieve vloeistoff en als 
de onderliggende vloer tegen 
lekkage van milieuverontreini-
gende stoff en. dit garandeert 
een betrouwbare insluiting van 
deze agressieve en voor het mili-
eu schadelijke materialen.
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snelle uithaRding

Vloersystemen met 
sneluithardende eigen-
schappen kunnen de 

uitvaltijd tot een minimum be-
perken. dit is vaak nodig tijdens 
renovatie, nieuwbouw en voor 
toepassingen bij lage temperatu-
ren. sika heeft een compleet as-
sortiment aan sneluithardende 
en uitharding versnellende syste-
men.

vloeRcoating op veRs en 
vochtig beton 
No
Osmosis

in veel renovatie- en 
nieuwbouwsituaties 
moet versgestort beton 

snel gecoat en beschermd wor-
den. ter verkorting van de wacht-
tijd voor specifieke vochtverdam-
ping uit de ondergrond kunnen 
innovatieve oplossingen zoals de
sika® epocem® technologie wor-
den gebruikt.

scheuRoveRbRuggend 
veRmogen

Voor vloercoatingsyste-
men zijn vaak statische 
en dynamische 

scheuroverbruggende eigen-
schappen vereist om de onder-
grond afdoende te kunnen be-
schermen, bijvoorbeeld op dekken 
van parkeergarages, anders moet 
drukontlasting en/of dilatatie 
van voegen worden opgenomen 
in de constructie zelf.
sika systemen zijn getest op de 
scheuroverbruggende prestatie 
bij temperaturen tot tenminste 
-20°c.

demping van 
contactgeluid

openbare door-
gangen- en verzamel-
plaatsen zoals entree-

ruimtes, gangen, toonzalen en 
verkoopruimtes verlangen hogere 
comfortniveaus tegen contactge-
luid en geluidoverdracht door de 
lucht. hiervoor bevelen wij flexi-
bele sika vloersystemen aan. 
opmerking: er zijn ook sikaBond® 
lijmen verkrijgbaar die helpen 
om de vloersystemen te laten 
voldoen aan deze doelstellingen 
(waaronder de nieuwe europese 
regelgevingen voor geluidover-
dracht, deel e).

neutRale geuR, 
vos-vRij

oplosmiddelvrije syste-
men met neutrale geur 
en lage Vos-emissies 

moeten altijd worden overwogen 
op plaatsen waar dit gepast is, 
zoals bij toepassingen binnens- 
huis of in gesloten ruimtes.

electRische geleiding/ 
esd

er is een toenemende 
vraag naar oplossingen 
voor geleidende vloe-

ren. deze systemen worden ge-
bruikt om gevoelige apparatuur 
te beschermen tegen beschadi-
ging of om mogelijke explosieve 
effecten in ontvlambare atmo-
sferen te vermijden.
sika is wereldwijd toonaange-
vend in deze technologie, zowel 
op het gebied van vloer- als van 
wandcoatings.

Reiniging en 
ondeRhoud

om ervoor te zorgen 
dat sika vloeroplossin-
gen in een zo goed mo-

gelijke conditie blijven en jaren-
lang naar volle tevredenheid 
meegaan, stellen wij u een uiter-
mate gedetailleerde handleiding 
voor reiniging en onderhoud ter 
beschikking om u hierbij te assis-
teren. deze handleiding is op te 
vragen via info@nl.sika.com.

theRmische geleiding

gebruikers kunnen de 
warmte van een vloer 
naar hun voeten heel 

verschillend en subjectief erva-
ren. naast de temperatuur van de 
ruimte en die van het vloeropper-
vlak is de thermische geleiding 
van de ondergrond de meest cru-
ciale factor.
sika levert oplossingen voor com-
fort vloeren met een zeer goede 
isolatie en hoge elasticiteit op 
plaatsen waar dit gewenst is. 
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veel kleuRnuances 

het sikafloor® en sika-
gard® assortiment is 
verkrijgbaar in bijna alle 

vaste kleurnuances. op bestelling 
kunnen speciale kleuren worden 
geproduceerd of aangepast aan 
de wensen van de klant.

bestendigheid tegen  
uv-licht

Voor plaatsen waar 
kleur belangrijk is of 
waar een hoge bloot-

stelling aan uV-straling wordt 
verwacht zijn geschikte bestendi-
ge en lichtvaste sikafloor® 
en sikagard® systemen 
verkrijgbaar. 

bestendigheid tegen 
zwenkwieltjes van  
meubilaiR

de wielen of zwenk-
wieltjes onder veel 
stoelen hebben een re-

latief kleine diameter wat kan lei-
den tot zware puntbelastingen 
op de vloer. in een dergelijk geval 
moeten alleen geschikte vloer-
systemen met krasbestendigheid 
worden gekozen. 

vos-/amc-emissies 
een van de hoofdrede-
nen voor het aanbren-
gen van vloer- en muur-

coatings in cleanrooms is het 
voorkómen van mogelijke scha-
delijke effecten van Vos- en 
amc-emissies (Vos -Vluchtige 
organische stoffen/airborne mo-
lecular contaminants - door lucht 
verspreide moleculaire contami-
naties) die vrij komen in de atmo-
sfeer en de kwaliteit van de ge-
voelige materialen aantasten die 
in deze ruimtes worden geprodu-
ceerd. de sikafloor® cr systemen 
zijn de ‘state of the art’ in deze 
technologie en zijn getest om de 
beste prestaties te leveren op 
deze mondiale markt.

vooR contact met  
voedsel

For
Food

een vloer in de levens-
middelenindustrie moet 
geschikt zijn voor direct 

contact met, of directe nabijheid 
van voedingswaren zonder deze 
nadelig te beïnvloeden; de vloer 
moet echter ook in staat zijn de 
extreme reinigingsvoorschriften 
en de frequente blootstelling aan 
agressieve chemicaliën te verdu-
ren. Veel sikafloor® systemen 
 beschikken over volledige goed-
keuringen voor contact met voe-
dingsmiddelen en drinkwater.

deeltjes-emissies

geschiktheid voor 
clean room houdt ook 
rekening met alle 

bijkomende parameters die re-
levant zijn voor de vervaardiging 
van de specifieke producten 
onder reine omstandigheden 
 zoals deeltjesemissies.

vlak en egaal
levert een glad (vlak) of 
horizontaal (geëgali-
seerd) oppervlak: voor 

lage prestatie-eisen bij een on-
derlaag waarop de eindafwerk- 
laag wordt aangebracht in de 
vorm van tapijt, verende vloeren, 
houten vloeren, vloeren in sport-
zalen of tegelvloeren binnen in 
wooncomplexen of openbaar toe-
gankelijke ruimtes; of levert een 
oppervlak voor hoge-prestatie-
specificaties die extreme waar-
den vereisen voor transportmid-
delen voor opslag op grote 
hoogte of pneumatisch trans-
port.

1-component systemen

systemen op basis van 
1-component polyu-
rethaan bevatten een 

unieke technologie waardoor het 
materiaal door reactie met lucht-
vochtigheid het uithardingspro-
ces in gang kan zetten. dit bete-
kent dat deze vochtuithardende 
1-component polyurethaancoa-
tings vrijwel onafhankelijk van de 
weersomstandigheden (tempera-
tuur, vochtigheid of dauwpunt) 
kunnen worden toegepast en dat 
ze snel drogen.

projectgerelateerde  
prestatie-eisen
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Breng de wachttijd omlaag 
Bij nieuwBouw én Bij 
reparatiewerkzaamheden

het afwerken van vloeren is op de meeste bouwplaatsen een 
van de laatste handelingen en geschiedt daarom gewoonlijk 
onder tijdsdruk. als men moet wachten tot de ideale omstan-
digheden (hechtsterkte 1,5 n/mm²) en vochtigheid (<4%) in 
de betonplaat zijn bereikt, dan hebben de meeste vloermateri-
alen een wachttijd van ten minste 28 dagen nodig volgens hun 
informatiebladen en de respectieve normen. deze wachttijd 
kan aanzienlijk worden verkort door het gebruik van de unie-
ke tussenlagen sikafl oor®-81 epocem®. deze kan na 7 tot 10 
dagen direct op het nieuwe beton worden aangebracht en ook 
direct op betonnen onderlagen die recent zijn voorbehandeld 
met hogedrukwaterstralen, bijvoorbeeld bij renovatiewerk-
zaamheden.

een bijkomende gelegenheid voor het gebruik van sikafl oor® 
epocem® is wanneer het niet zeker is of er zich onder de 
betonplaat een intact waterdichtend membraan bevindt of 
niet. optrekkend vocht kan bij verschillende soorten vloercoa-
tings op harsbasis serieuze schade toebrengen aan vloeren 
op vaste grondslag, wat regelmatig leidt tot blaasvorming of 
delaminatie.

de voordelen van sikafl oor® epocem® zijn gebaseerd op de 
unieke systeemcomponenten. het product bestaat uit een 
epoxydispersie in een cementeuze zelfnivellerende mortel-

de geplande “staRt” en “finish” van het aanleggen van vloeren op de bouw-
plaats komt niet altijd overeen met de bouwtijd die voor het geheel nodig is (d.w.z. 
noodzakelijke wachttijden/vertragingen ten gevolge van de toestand van de onder-
grond of beperkingen door de omgeving etc.).

sika® epocem® technologie 
Voorkomt of werkt preVen-
tief tegen proBlemen die te 
maken heBBen met het coaten 
Van Vers en Vochtig Beton

laag. de aan te brengen laagdikte is minimaal 2 mm. met dit 
materiaal kunt u een volledig homogene, stevige en glad-
de onderlaag verkrijgen voor de afwerklaag van de vloer. de 
gecombineerde epoxy-cementmatrix vormt een tijdelijke 
afsluiting tegen optrekkend vocht en levert ook een onder-
grond met een hoge sterkte.
de uniforme en homogene tussenlaag kan worden overge-
laagd met high-solid en high-build coatings op harsbasis bin-
nen een korte wachttijd van 18 tot 36 uur na aanbrengen. er is 
geen extra voorbehandeling van het oppervlak nodig voor het 
verkrijgen van een porievrije gladde vloer.
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nooit meer wachten. 
geen vertragingen meer.

de installatie van de vloerafwerkingen en de tijd vóórdat extra werkzaamheden kunnen doorgaan of ze in bedrijf 
kunnen worden genomen, vormen een belangrijke factor bij veel projecten. de tijd- en kostenbesparende voordelen 
die met sika® epocem® technologie worden behaald, kunnen aanzienlijk zijn.

schematische weergaVe Van geplande tijdBesparingen met  
sika® epocem® technologie:

week 1 week 2 week 3 week 4 week 5

Betonwerkzaamheden

kunstharscoating/vloeren

primer

Basislaag

toplaag

coating kan belopen worden

coating kan gebruikt worden

tRaditioneel bouwpRogRamma

pRogRamma sika system

week 1 week 2 week 3 week 4 week 5

Betonwerkzaamheden

kunstharscoating/vloeren

sika® epocem®  
tijdelijk vochtscherm

primer

Basislaag

toplaag

coating kan belopen worden

coating kan gebruikt worden

traditioneel tijdsbesparing met epocem®
2 wekensika system

tijdsbespaRing met sika® epocem®

Breng de wachttijd omlaag  
Bij nieuwBouw én Bij reparatie-
werkzaamheden
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de ondergrond is de Basis Van een Vloer, 
of die nu nieuw of oud is.
Voor een succesvol vloersysteem zijn grondige inspectie en 
beoordeling essentieel voor het bepalen van de juiste voorbe-
handeling van de ondergrond.

er moet een duurzame hechting worden verkregen tussen het 
nieuwe vloersysteem en de onderlaag. 

daarom moet het oppervlak voordat het vloersysteem wordt 
aangebracht droog, stevig en schoon zijn, zonder stof of ande-
re vervuilingen.

sikafloor® applicatieprocedure 

de dRuksteRkte meten

de druksterkte van de ondergrond mag 
niet lager zijn dan 25 n/mm2 (25 mpa).
om te voldoen aan gedefi nieerde belas-
tingen, kan een hogere sterkste ver-
eist zijn. het is raadzaam om een aantal 
metingen uit te voeren over de hele 
vloer en op alle punten van de voorge-
stelde installatie ter bevestiging van de 
geschiktheid van de druksterkte.

de cohesiesteRkte vaststellen

Betonnen ondergronden hebben mee-
stal een cementhuid met lage sterkten 
in de bovenste millimeters. de zwakke 
laag moet altijd worden verwijderd. 
Belastingen door betonkrimp, ther-
mische schok of bovenmatige belast-
ing kunnen ook leiden tot verminderde 
 cohesiesterkte.
de minimumsterkte moet zijn: ≥ 1,5 
n/mm2 (≥ 1,5 mpa). alle ongeschikte 
gebieden moeten worden verwijderd en 
vervangen.

vochtgehalte van de ondeRgRond

het is van uitermate groot belang om 
het vochtgehalte van de ondergrond te 
meten omdat cementgebonden onder-
gronden normaliter alleen mogen wor-
den gecoat bij een vochtigheidsgraad 
van < 4% gewichtspercentage. een zeer 
eenvoudige methode voor het contole-
ren op de aanwezigheid van vocht is de 
test volgens astm d4263 (polyethy-
leenfolie) (ten minste 1 m × 1 m polyet-
hyleenfolie, met tape vastgezet op het 
betonnen oppervlak). dit moet minimaal 
24 uur op dezelfde plaats vast hebben 
gezeten, voordat het wordt weggehaald 
en er tests worden uitgevoerd. met deze 
methode wordt alle gecondenseerde 
waterdampdoorlating opgespoord. een 
vochtigheid van de ondergrond die gro-
ter is dan 4% per volume of optrekkend 
vocht (gecondenseerde damp) duidt op 
de noodzaak van extra droogtijd of het 
gebruik van sikafl oor® epocem® techno-
logie als een tijdelijk vochtscherm.

inspectie en voorhandeling van de ondergrond
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omgevingscondities

als atmosferische klimaatfactoren wor-
den genegeerd, kunnen serieuze gebre-
ken bij een vloer optreden zoals slechte 
hechting, watervlekken, vorming van 
blazen, onregelmatige oppervlakken en 
onvoldoende uitharding .
de hieronder staande punten moeten 
daarom een aantal keren per dag wor-
den gecontroleerd, vóór, tijdens en na 
verwerking, om er zeker van te zijn dat 
ze binnen de systeemlimieten zijn: 

 ́ omgevingstemperatuur (luchttem-
peratuur) 

 ́ temperatuur van de ondergrond
 ́ relatieve luchtvochtigheid 
 ́ dauwpunt

vooRbeReiding en Reiniging

gebieden met een zwakke ondergrond 
of met een cementhuid zullen als ze niet 
verwijderd zijn een nadelige invloed heb-
ben op de hechteigenschappen van elk 
aangebracht systeem. oppervlakken 
moeten daarom altijd mechanisch wor-
den voorbehandeld totdat een stevige 
onderlaag is verkregen. Vuil, stof, oliën 
en vet of andere verontreinigingen zul-
len ook de hechting van een toplaag ver-
minderen of zelfs verhinderen en dienen 
daarom ook te worden verwijderd door 
grondige reiniging en wegzuiging van 
alle resten.

sikafloor® applicatieprocedure 
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booR en mengspindel

dit apparaat wordt alleen aangeraden 
voor niet gevulde bindmiddelen. meng 
eerst component a. Voeg vervolgens 
component B toe en meng het geheel 
minimaal drie minuten tot een homo-
geen mengsel is verkregen.

dubbele mengspindel 
(handmatig of op een standaaRd)
dit is een ideaal apparaat voor alle 
gevulde bindmiddelsystemen en mor-
telmengsels. meng allereerst compo-
nenten a + B door elkaar, giet dan de 
voorgemengde component a + B of het 
vloeibare bindmiddel in de mengem-
mer en voeg daarna al mengend poe-
der-component c toe. meng het geheel 
minimaal drie minuten tot het mengsel 
volledig homogeen is.

automatische dwangmengeR

deze machine is ontworpen voor het op 
juiste wijze mengen van alle types mor-
tels en deklagen. strooi eerst de poe-
dercomponent in de mengkuip en voeg 
vervolgens al roerend de voorgemengde 
component a + B of het vloeibare bind-
middel toe. meng het geheel minimaal 
drie minuten tot het mengsel volledig 
homogeen is.

elk sikafloor® product moet Voorafgaand aan de Verwerking 
grondig worden gemengd. de geBruikte menger moet altijd Van 
het type dwangmenger met een lage snelheid zijn.

het mengen van het product

sikafloor® applicatieprocedure 
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hulpmiddelen

1

4 4 5
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10
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9

2 3

sikafloor® applicatieprocedure

opmerking: raadpleeg voor meer informatie  
www.sika.nl

1  Vatenbok: aangepast voor distributie 
vanuit een vat met behulp van een handige 
trolley op wielen.

2  trolley: hiermee kunnen blikken eenvoudig 
worden verplaatst over de bouwplaats.

3   peilmaat voor 2-componenten producten: 
instelbaar op elke meng-verhouding en 
elke vatinhoud.

4    prikrollen: links een stalen – rechts een 
kunststof spike voor de verwijdering van 
ingesloten lucht.

5   afsealen van een instrooilaag met een 
vlakspaan of het blad van een ‘wisser’.

6    primer aanbrengen met een medium 
vachtrol.

7    aanbrengen van sikafloor®-264 thixo 
high-build coating met een structuurroller.

8   pompen, speciaal voor voorgemengde 
cementeuze egalisatielagen zoals de sika-
floor® level serie.

9    Vlindermachine met variabele snelheids-
regeling voor gevlinderde beton- en kunst-
hars troffelvloeren.

10  eindcontrole van de laagdikte.



59
Vloersystemen

sika technologie en concepten Voor Vloeren en coatings

case study

sika oplossingen Van 
kelder tot dak

pRojectomschRijving
het terrein van de luchthaven suvarnabhumi beslaat een 
gebied van 3.100 hectare met een huidige capaciteit voor 45 
miljoen passagiers, maar er bestaan langetermijnplannen voor 
2 hoofdterminals en 2 bijgebouwen met een eventuele capaci-
teit tot 100 miljoen passagiers en 6,4 miljoen ton vracht.

de hoofdpassagiersterminal telt 7 verdiepingen en een kelder. 
het totale vloeroppervlak bedraagt meer dan 500.000 m2, en 
daarmee is het de grootste passagiersterminal ter wereld.

pRojectvooRwaaRden
het gebouw bestaat uit lichtgewicht stalen draagconstructies 
met grote overspanning, met zichtbare prefab betonelemen-
ten, helder glas met een lage-emissiecoating, een innovatief 
3-laags doorschijnend membraan met geïntegreerde water-
koeling en verdringingsventilatie. dit betekent dat het sys-
teem slechts minimale luchtveranderingen vereist en dat 
personen en apparatuur beschermd worden tegen de intense 
tropische zon en hitte. Bovendien wordt de geluidsoverdracht 
enorm gereduceerd.

de voegen tussen deze componenten en verschillende soorten 
materialen moesten daarom ook duurzaam waterdicht wor-
den gemaakt met een elastische afdichtkit. als totaal eindre-
sultaat werd air conditioning zo ontworpen dat de kosten met 

circa 50 % gereduceerd werden en nam de totale energiebe-
sparing van het gebouw enorm toe. Vanwege het verwachte 
hoge aantal passagiers, hun bagage en andere vracht moes-
ten zeer slijtvaste vloervoegen worden aangebracht in de 
gebieden met hoge verkeersbelasting.

sika oplossing
 ́ de ondersteunende zuilen van het structurele metalen 

frame, de scheidingswanden en de luifels werden veilig 
vastgezet in de betonnen funderingen en fundamenten 
met niet-krimpende, non-metallic sikagrout® en hoge-
sterkte sikadur® epoxy grout in overeenstemming met de 
verwachte belastingen.

 ́ de betonnen vloeroppervlakken binnenin het terminal-
gebouw die waarschijnlijk onderhevig zouden zijn aan 
extreme slijtage wegens verkeer, werden voorzien van een 
slijtvaste toplaag met sikafl oor® syntop dry shake vloer-
verharder. hiervan werd meer dan 150 ton aangebracht.

 ́ dilatatievoegen bij componenten aan de buitengevel en 
isolatievoegen tussen verschillende soorten materialen 
werden afgedicht met sikafl ex® afdichtkit. 

 ́ sarnafi l® mechanisch bevestigd systeem
sarnafi l® s327-15 werd gebruikt voor een plat dak met een 
oppervlak van 31.560 m2

sarnafi l® g410-18 werd gebruikt voor een plat dak met 
een oppervlak van 270 m2

suVarnaBhumi airport, Bangkok, thailand – 
passagiersterminalcomplex



� op 6 continenten
� in 84 landen
� meer dan 120 productie- en marketinglocaties
� wereldwijd 16.000 werknemers

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
postbus 40390
3504 ad utrecht

tel: +31 (0)30 - 241 01 20
fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl
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sika - uw lokale partner met een 
wereldwijde aanwezigheid

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 betonhulpstof-
fen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen 
en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële vloeren 
en systemen voor zowel daken als waterdichting. sika is wereldwijd aan-
wezig in 84 landen en heeft meer dan 16.000 werknemers en is daarom 
op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar 
klanten.
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