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Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

c/o Ministerie van Verkeer en Infrastructuur,
Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Dienst Kwaliteit

Directie Goedkeuring en Voorschriften
Wetstraat 155 B - 1040 Brussel - Tel. 02/287.31.53

Lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (EUtgb)

Technische goedkeuring met certificaat

Beschermingsbekleding voor beton Sikagard 550 W

SIKA N.V.
Geldig van 11.06.1998 Pierre Dupontstraat, 167 - Industriezone - 1140 BRUSSEL EVERE

tot 10.06.2001 Tel. 02/726.16.85  -  Fax 02/726.28.09

1. VOORWERP (1)

De beschermingsbekleding SIKAGARD 550W wordt gebruikt als betonbescherming.

Zij is samengesteld uit :

- een impregneerlaag aangebracht met een hoeveelheid van 250 ± 50 g/m² ;
- 3 verflagen, waarvan de totale nominale droge dikte 375 µ bedraagt (hetgeen

overeenkomt met een op een perfect vlakke drager aangebrachte hoeveelheid, per laag,
van 300 g/m2).

De bekleding is verkrijgbaar in 101 kleuren.

De toepassingen zijn de volgende :

- Zij kan toegepast worden op de volgende dragers :

* klasse I en II : droog beton van meer dan 28 dagen oud, lichtjes gezandstraald, glad
of ruw ontkist, voor zover het oppervlak voldoet aan de kenmerken
van §. 4 hierna.

                                                
(1) Deze goedkeuring werd verleend op basis van de leidraad G0008 “Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken,
blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer.”

BUtgb

98/2268
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* klasse V : erkende herstelmortels van het type PCC, van meer dan 28 dagen oud, en
die beantwoorden aan de goedkeuringsleidraad G0007 “Cementgebonden
herstelmortels”.
Toepassing op andere mortels dan deze van de firma Sika dient te worden
voorafgegaan door een advies van de fabrikant.

* Herstel- of egaliseermortels van het type Sikatop 122F voorgedoseerd, Sikatop 122
VRAC, Sikatop 121 en die minimum 24 uur oud zijn.

- Geschiktheidscategorie om scheuren te overbruggen : I (d.w.z. dat de geschiktheid om
scheuren te overbruggen niet vereist wordt).

De bekleding behoort tot de geschiktheidscategorie IIa en IIb voor het overbruggen van
scheuren voorzover de dikte op alle plaatsen groter is dan 480 µµ  (wat overeenkomt
met een hoeveelheid bij aanbrenging van 380 gr/m² per laag) en dat zij wordt
aangebracht op een voldoende effen en/of voorafgaand geëgaliseerde drager. In dit
geval is de bekleding geschikt voor het overbruggen, tot een opening van 0,15mm, van
scheuren die ofwel reeds bestonden ofwel zich vormden na aanbrengen van de bekleding.

- De bekleding voldoet aan de volgende specifieke eisen :

* zij is waterdampdoorlatend ;
* zij weerstaat aan de diffusie van koolstofdioxyde ;
* zij weerstaat aan dooizouten ;
* zij weerstaat aan afschuring ;
* de kleur is stabiel in het zonlicht (voor heldere kleuren ; het gedrag van donkere

kleuren alsook van groene en roze kleuren werd niet nagezien).

- Gebruikstemperatuur : de bekleding mag zonder bijzondere maatregelen aangebracht
worden bij temperaturen tussen 5 en 25°C,.

De goedkeuring slaat op de producten, hun prestaties, hun duurzaamheid en hun verwerking,
maar niet op de kwaliteit van de uitvoering.

2. MATERIALEN

2.1. Grond- en afwerkingslaag - Sikagard 550W

Sikagard 550W is een monocomponente verf in waterfase. Het bindmiddel is een
rubberdispersie op basis van acrylharsen.

2.2. Impregneerlaag - Sikagard 552W

Sikagard 552W is een vulmiddelvrije en niet-gepigmenteerde polymeerdispersie in
waterfase.
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3. FABRICATIE EN COMMERCIALISATIE

Sikagard 552W en 550W worden gefabriceerd en verpakt in de fabriek van Sika Chemie,
gelegen in de Kornwestheimerstrasse, 103 - 107 te 70439 Stuttgart, Duitsland.

De fabricatie bestaat uit het homogeniseren van de vloeibare bestanddelen van de basiskleur;
aan dit product worden één of meerdere pigmentpasta’s toegevoegd, waarvan de totale
dosering de 5% niet overschrijdt, tot men de verschillende kleuren uit het gamma bekomt.

De commercialisatie wordt verzekerd door Sika N.V. te Brussel.

De uitvoerders genieten van de technische bijstand van de firma.

4. VERWERKING

4.1. Opslag van de materialen

Het opslaan van de materialen op de bouwplaats werf is zoals beschreven staat in § 6.3.

4.2. Kenmerken van het betonoppervlak vóór de verwerking

De kenmerken van het betonoppervlak dienen te voldoen aan de voorschriften van §
6.1. van de Goedkeuringsleidraad nr. G0008 “Bekledingen ter bescherming van
betonoppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer”.

De drager dient droog te zijn, in de zin van de specificaties van § 6.1.4. van de
Goedkeuringsleidraad nr. G0008.

4.3. Aanbrengen van de bekleding

- Uitvoeringsvoorwaarden

De temperaturen zowel van de omgeving als van de drager moeten gelegen zijn
tussen 5 en 25°C.

Bovendien zal ze de dauwpunt-temperatuur met 3°C overschrijden.

Er mag zich geen kans op neerslag voordoen tijdens de droogtijd van de lagen (zie
tabel I - Inlichtingen gegeven door de fabrikant).
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Tabel I - Droogtijd van de lagen bij een relatieve vochtigheid van  75 + 5 %
en een verbruik van 270 - 300 g/m².

Temperatuur (°C) Droogtijd (uur)

20

15

10

8

3,5

3,5

4,0

24,0

- Verbruik

Het verbruik is functie van de porositeit en de ruwheid van de drager, alsook van de
gewenste geschiktheidscategorie voor het overbruggen van scheuren.

Geschiktheidscategorie voor het overbruggen van scheuren : I (d.w.z. dat de
geschiktheid om scheuren te overbruggen niet vereist wordt).

De nominale waarden per laag, op een perfect vlakke drager, zijn :

Sikagard 552 W : 250 g/m² ;
Sikagard 550 W : 300 g/m² per laag

hetzij 900 g/m² voor 3 lagen.

hetgeen overeenstemt met een droge dikte van 375 µ voor het geheel van de drie
lagen.

De uitvoering dient op een regelmatige manier te gebeuren, zodat de individuele
waarden van de totale droge dikte altijd meer bedragen dan 240 µ.

Geschiktheidsklasse voor het overbruggen van scheuren : IIa en IIb.

De minimale waarden per laag, op een perfect vlakke drager,  zijn :

Sikagard 552 W : 250 g/m² ;
Sikagard 550 W : 380 g/m² per laag, hetgeen overeenstemt met een
droge dikte van 480 µ voor het geheel van de drie
lagen.
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De uitvoering dient op een regelmatige manier te gebeuren, zodat de individuele
waarden van de dikte altijd meer bedragen dan 480 µ.

Ingeval de bekleding scheuren dient te overbruggen, raadt men aan ze te plaatsen op
een voldoende effen of voorafgaand bij middel van de egaliseermortel Sikatop 121
geëgaliseerd betonoppervlak.

De producten worden gebruiksklaar geleverd. Bij aanbrengen met airless-pistool is
de maximum toegelaten verdunning 5% en dient het minimale verbruik aangepast te
worden in functie van de toegepaste verdunningsgraad.

- De wachttijd tussen de lagen is weergegeven in tabel II (inlichtingen gegeven door
de fabrikant).

Tabel II - Wachttijd tussen lagen (in uur)

Temperatuur (°C) 10 20 25
552 W + 550 W
550 W + 550 W

24
12

18
8

6
6

- Uitvoeringsmaterieel

De producten kunnen aangebracht worden met borstel, rol of airless-pistool.

Ingeval het product wordt aangebracht met airless-pistool mag de 3-laagse
toepassing vervangen worden door een uitvoering in 2 lagen, mits naleving van de
criteria inzake dikte en mits uitvoering van een voorafgaande
verwerkbaarheidsproef onder bouwplaatsomstandigheden.

5. PRESTATIES

Tabel III hierna geeft de uitslagen van de proeven, uitgevoerd in een extern labo in het kader
van de goedkeuring. Tenzij het anders is vermeld, werden de proeven uitgevoerd volgens de
Goedkeuringsleidraad nr. G0008 “Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken,
blootgesteld aan weersinvloeden maar niet aan verkeer”.

De samenstelling van de geteste bekleding is : 1 laag Sikagard 552 W (250 + 50 g/m²) en 3
lagen Sikagard 550 W (300 + 30 g/m² per laag).

De tabel vermeldt ook nog de aanvaardingscriteria vastgesteld door BUtgb en/of de
nominale door de fabrikant opgegeven waarden.
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De naleving van deze criteria werd nagezien tijdens de verschillende controles, uitgevoerd
in het kader van de goedkeuring. De uitslagen van de in het laboratorium uitgevoerde
proeven zijn niet afkomstig van statistische interpretaties en stemmen niet overeen met
gewaarborgde waarden. Alleen de criteria van de fabrikant en/of van de goedkeuring zijn
gewaarborgd.

De hechting in de oorspronkelijke staat stemt niet overeen met de criteria van de leidraad ;
de proeven tonen aan dat er cohesieve breuk ontstaat binnenin de bekleding bij 1,3 N/mm².

Nochtans voldoet het product aan de specificaties na veroudering.
.
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Tabel III - Nominale waarden, aanvaardingscriteria en uitslagen van de in het labo uitgevoerde proeven

Ref.
Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUtgb Gemeten waarden

5.1.Algemene eisen

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Verwerkbaarheid

Dikte (µ)
- bij 5°C op horizontale drager

- bij 5°C op verticale drager

Aanhechting (N/mm²):
- op drager type II in horizontale

stand (uitvoering bij 5°C);
- op drager type II in horizontale

stand (uitvoering bij 25°C);
- op drager type V van 24 uur oud

(uitvoering bij 5°C).

ononderbroken film

> 375 (240)

> 375 (240)

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

conform

367 (230-465)

bovenste rand :
351 (245-405)
onderste rand :
342 (305-400)
middenste deel :
458 (360-560)

0,768 (0,743) (b)

0,607 (0,561) (b)

0,634 (0,546) (b)
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Ref.
Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUTgb Gemeten waarden

5.1.4.

5.1.5.

Aanhechting (na 4 maand)
- op drager type II in horizontale

stand (uitvoering bij 5°C)
- op drager type II in horizontale

stand (uitvoering bij 25°C)
- op drager type V van 24u oud

(uitvoering bij 5°C)

Geschiktheid om scheuren te
overbruggen (na Xenotest
gedurende 2480u)
(3 lagen van 380 g/m²) (*)
Dynamische proef

Statische proef

Duurzaamheid :
- weerstand tegen zonbestraling

integriteit van de film
aanhechting (N/mm²);

- vorstbestandheid
integriteit van de film
aanhechting (N/mm²).

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

ongewijzigd na 500
cyclussen tussen 0,10 en
0,20mm bij een temp. van -
10°C
ongewijzigd op 0,2mm bij
een temp. van -10°C

geen beschadigingen
> 0,7 aanvankelijke A

geen beschadigingen
> 0,7 aanvankelijke A

1,208 (1,182) (b)

0,903 (0,896) (b)

0,896 (0,883) (b)

ongewijzigd na 1000
cyclussen tussen 0,1 en
0,3mm bij -20°C
breuk op 0,9mm bij +23°C

conform
2,86 (2,44) (b,c)

conform
2,36 (2,26) (b,c)
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Ref.
Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUTgb Gemeten waarden

5.2.Specifieke
eisen

5.2.1.

5.2.2.

5.3.Bijkomende
specifieke
eisen

5.3.1.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.8.

Waterdampdoorlaatbaarheid (m)
(voor dikte van 375 µ)

Weerstand tegen CO2-diffusie
(m) (voor dikte van 375 µ)

Dooizoutbestandheid
integriteit van de film
aanhechting (N/mm²)

Kleurbestendigheid

Weerstand tegen mechanische
belasting (slijtvastheid) (kg)

Capillaire absorptiecoëfficiënt
(g/m² u0,5)

-

Sd H20 < 4

Sd CO2 > 50

geen beschadigingen
> 0,7 aanvankelijke A

∆ E* < 2

> 50 kg

-

0,63
(µH2O = 1670)

99
(µCO2 = 2,65 105)

conform
3,22 (3,09) c

1,62

conform

22,0
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Ref.
Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUTgb Gemeten waarden

7.6. Identificatie-
proeven

(Sikagard 550 W)

- Volumieke massa (g/cc) bij
25°C

- Drooggehalte (%)

- Viscositeit bij 25°C (mPa.s)
(10,21 sec-1)

- Gehalte aan pigment (%)

- Bindmiddelgehalte (%)

- IR spectrum van het
bindmiddel

Gehalte aan TiO2 (% in
verhouding tot de pigmenten)
niet toepasbaar voor donkere
kleuren

- Droogtijd (min) (op glas, 1

1,37
(1,32 - 1,42)

65,1
(61,9 - 68,4)
17200
(14620-19780)

39,56
(37,6 - 41,5)
25,6
(24,3 - 26,9)

23,53
(21,2 - 25,9)

< 90

1,377

65,18

17200

39,56

25,6

technisch dossier

23,53

60
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laag van 300g/m² (**)

Ref.
Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUTgb Gemeten waarden

7.6. Identificatie-
proeven

(Sikagard 552 W)

- Volumieke massa (g/cc) bij
25°C

- Drooggehalte (%)

- Viscositeit bij 25°C (mPa.s)
(644 sec.-1)

- IR spectrum van het
bindmiddel

1,00
(0,97 - 1,02)

20
(19,5 - 20,5)
14,9
(12,7 - 17,1)

1.020

20,3

14,9

technisch dossier

Eisen en metingen inzake aanhechting : de cijfers tussen haakjes hernemen de laagste gemeten individuele waarden of de criteria op
de laagste individuele waarden.

Het breuktype werd aangeduid door een letter tussen haakjes :

(a) : op het grensvlak drager - bekleding ;
(b) : in de bekleding ;
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(c) : in de drager.

Deze informatie heeft betrekking op het meest voorkomend breuktype.

(*) De proeven werden uitgevoerd volgens de reglementering “TL en TPOS van ZTV-SIB90”, toegepast door de “Bundesministers für
Verkehr” en gelijkwaardig beoordeeld met de criteria van de Goedkeuringsleidraad G0008.

(**) De droogtijd werd gemeten volgens NBN T22-119 § 7.2.
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6. VERPAKKING

6.1. Type en gewicht van de verpakking

Sikagard 552 W 10L
Sikagard 550 W 17,5L

6.2. Etikettering

Het etiket dient conform te zijn aan § 8 van de Goedkeuringsleidraad G0008
“Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken, blootgesteld aan
weersinvloeden maar niet aan verkeer”, en aan de reglementering inzake
ontvlambaarheid en giftigheid;

Het duidt in het bijzonder het fabricatienummer (lotnummer) aan en het aTg-nummer.

In geval van klacht dienen het fabricatienummer en het aTg-nummer vermeld te
worden.

6.3. Opslagvoorwaarden

De producten, opgeslagen in ongeschonden verpakking en buiten het bereik van vorst,
bewaren 1 jaar
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GOEDKEURING

BESLISSING

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische
goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector (Belgisch Staatsblad
van 29 october 1991).

Gelet op de door de firma SIKA N.V. ingediende aanvraag

A/G 951103/G9

Gezien het advies van de gespecialiseerde groep “Betonherstelling” van de Technische
Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van ............. op grond van
het verslag van het uitvoerend bureau “Herstelling en bescherming van Beton :
Beschermingsbekledingen” van BUtgb.

Gelet op de door de fabrikant ondertekende overeenkomst, waarbij hij zich onderwerpt
aan de doorlopende controle op de naleving van de voorwaarden van deze goedkeuring.

Wordt de technische goedkeuring met certificaat verleend aan de firma SIKA N.V. voor
de beschermende bekleding Sikagard 550 W.

Deze goedkeuring dient hernieuwd te worden op .................................................

Brussel,

De directeur-generaal,

H. COURTOIS.


