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samenvatting

BUtgb Uitvoerend directiecomité “Burgerlijke bouwkunde”.
Uitvoerend Bureau “Afdichting van kunstwerken  - Membranen” : De HH. Busschaert (DGV), Longuet (SECO), Degueldre (MET), Platteeuw (LIN), De Backer (OCW).
Secretariaat van de gespecialiseerde groep van de BUtgb “Afdichting van kunstwerken” : MET - Division du Contrôle technique, rue Côte d'Or, 253,
B-4000 Liège, LIN - Afdeling Betonstructuren Vliegtuiglaan, 5, B-9000 Gent.

Opgelet : Dit document vormt een samenvatting van goedkeuring nr. 97/2185 waarvan absoluut moet
worden kennis genomen vóór iedere vorm van gebruik. De goedkeuring is verkrijgbaar bij de DGV, bij de
secretariaten van de gewesten (MET en LIN) en bij de fabrikant.

1. Voorwerp

De voorgedoseerde herstellingsmortel SIKATOP
122 F wordt gebruikt om schade of gebreken aan
beton te repareren.

De toepassingsgebieden zijn de volgende :

– De mortel is van categorie II. Hij is bestemd :
- voor de herstelling van oppervlakkige gebreken

of schade, te wijten aan een verkeerde verwerking
(grindnesten, ...), de corrosie van wapeningen
(gebrekkige bedekking) of aan mechanische,
fysische of chemische inwerkingen

- voor structurele betonherstellingen.
– Hij is geschikt voor de blootstellingsklassen 1, 2a,

2b, 3, 4a, 4b (volgens NBN B15-001).
– Door zijn weerstand tegen carbonatatie kan hij

zonder bijkomende schutlaag tegen carbonatatie
worden gebruikt.

– De herstellingsmortel moet steeds minstens 20 mm
dik op de wapening worden aangebracht. Wanneer
de omhulling minder dan 20 mm bedraagt, dient
de beschermingslaag voor wapeningen te worden
gebruikt, waarvoor een toekomstig addendum bij
de ATG zal worden afgegeven.

– Dikte van een laag : de laagdikte mag niet minder
dan 5 mm bedragen. Zeer plaatselijk mag ze
evenwel meer dan 15 mm bedragen.

– Gebruikstemperatuur : de mortel mag worden
aangebracht bij temperaturen tussen 5 en 25 °C.

2. Materialen

De herstellingsmortel SIKATOP 122 F is een mor-
tel op basis van gemodificeerde hydraulische bind-
middelen. Hij wordt verkregen door homogenisering
van twee voorgedoseerde bestanddelen :

– het vloeibare bestanddeel (bestanddeel L) is een
dispersie van acrylpolymeren in een waterige
oplossing

– het vaste bestanddeel (bestanddeel S) is een
poeder dat cement, toeslagstoffen, vulstoffen en
vezels bevat.

De gewichtsverhouding L : S bedraagt 1 : 6.

3. Fabricage en verkoop

Bestanddelen S en L : SIKA, Zone industrielle de
L’Europe, BP 111,  76220 Gournay en Bray (Frank-
rijk).

Verkoop : SIKA, Industriezone, Pierre Dupontstraat
167, 1140 Brussel Evere (België).
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4. Verwerking

In de goedkeuring worden de opslagomstandigheden
van de materialen, de voorbereiding van de drager,
de verwerking van de mortel en de bescherming
tijdens de verharding in detail beschreven.

5. Prestaties

In de goedkeuring worden de uitslagen van de op de
materialen uitgevoerde prestatieproeven en de
duurzaamheidsproeven in detail beschreven.

6. Verpakkingen

Bestanddeel S : zakken van 12 en 30 kg.
Bestanddeel L : ketels van 2 en 5 kg.
(Voorgedoseerde kits die in één keer moeten wor-
den verwerkt).

7. Te raadplegen documenten

– ATG nr. 97/2185 “Voorgedoseerde mortel
SIKATOP 122 F voor betonreparatie”.

– Goedkeuringsleidraad G0007 “Herstellings-
mortels op basis van hydraulische bindmiddelen”.


