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1 Voorwerp(1)

De voorgedoseerde mortel SIKATOP 121 wordt gebruikt als beschermende en afdichtende bekleding van
betonoppervlakken die in permanent of semi-permanent contact staan met water zoals de oppervlakken van
reservoirs (behalve zwembaden) en leidingen.

Zij bestaat uit 2 opeenvolgende lagen waarvan de dikte van elke laag begrepen is tussen 2 en 3 mm.

De toepassingsgebieden zijn de volgende :

- Zij mag worden aangebracht op volgende dragers :

• klasse I : beton met gezandstraalde textuur en met verzadigingsgraden b of b1.

• klasse III : beton of herstelmortel van het type PCC conform met de goedkeuringsleidraad G0007 :
"Herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen" met gezandstraalde textuur en
verzadigingsgraden b of b1.  

De bekleding mag aangebracht worden op dragers onderhevig aan waterdampdiffusie afkomstig van de
tegenzijde.  Het toepassen van de bekleding op dragers waarvan de tegenoverliggende zijde in contact
staat met water tijdens het aanbrengen, valt daarentegen niet onder deze ATG. 

- Waterdichtheidsklasse : klasse 1 (waterondoorlaatbaar).
Met een dikte van 5 mm voldoet de bekleding aan de voorschriften van klasse 1 voor een waterkolom tot
6 m.

                                                     
(1) Deze goedkeuring werd verleend op basis van de leidraad G0017 (2004) « Beschermings- en/of waterdichte en/of

waterondoorlaatbare bekledingen van betonoppervlakken in permanent of semi-permanent contact met water ».
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- Bestandheid tegen agressief water :

ze weerstaat aan water van blootstellingsklasse XA3 van de EN 206-1.

Nota    Voor de bescherming en ondoorlaatbaarheid van reservoirs en leidingen, en met inachtneming dat de blootstellingsklassen
gebaseerd zijn op grondwater met een zeer zwakke stroomsnelheid, is het aangewezen het gebruik van de bekleding te beperken
tot middelmatig agressief water (industrieel afvalwater, oppervlaktewater, … waarvan de ionenconcentraties overeenkomen met de
blootstellingsklassen XA1 of XA2).

- Bestandheid tegen tegendruk :

ze behoort tot de klasse P3, d.w.z.  dat ze weerstaat aan tegendruk veroorzaakt door water dat in contact
staat met de tegenoverliggende zijde van de beklede wand, niet onderworpen aan hydrostatische druk.

Ze heeft voldaan aan de proef op de weerstand aan hydraulische druk vanuit de tegenoverliggende zijde,
met een druk van  0,5 N/mm² gedurende 72 u.

- Categorie in functie van de geschiktheid scheuren te overbruggen : BO (bekleding niet geschikt scheuren
te overbruggen).

- Gebruikstemperatuur : de bekleding mag zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden aangebracht bij
temperaturen tussen 5 et 25° C.

De goedkeuring heeft betrekking op het product, zijn prestaties, zijn duurzaamheid en zijn verwerking maar
niet op de kwaliteit van de uitvoering.

Nota     De bekleding heeft voldaan aan de chemische, organoleptische en bacteriologische eisen die gelden voor bekldingen die in
contact staan met drinkwater (verslag n° 762/95 van 13.04.95 van ULg).  Dit gegeven wordt ter informatie opgenomen, maar valt niet
onder deze aTg. De certificatie van conformiteit met deze eisen is immers geen bevoegdheid van de BUtgb.

2 Materialen

De bekleding SIKATOP 121 is een mortel op basis van gemodificeerde hydraulische bindmiddelen.  Ze
wordt verkregen door homogenisatie van 2 voorgedoseerde componenten :
• de vloeibare component (component L) is een dispersie van acrylpolymeren in waterige oplossing;
• de vaste component (component S) is een poeder dat cement, toeslagstoffen en vulstoffen bevat;

De gewichtsverhouding L : S bedraagt 1 : 4,35.

Dmax is begrepen tussen 0,25 et 0,50 mm.

3 Vervaardiging en commercialisatie

De componenten van de bekleding worden vervaardigd en/of verpakt  (zie 6.1.) in de fabriek SIKA gelegen
in Zone industrielle de l'Europe B.P. 111 - 76220 Gournay-en-Bray, France.

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

De uitvoerders krijgen technische bijstand van de firma.
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4 Plaatsing

4.1 Opslag van de materialen

De opslag van materialen op de bouwplaats is hetzelfde als beschreven in 6.3.

4.2 Voorbereiding van de drager 

De voorbereiding van de drager gebeurt conform 6.1. van de goedkeuringsleidraad nr. G0008 (2002). Het
oppervlak van de drager moet een gezandstraalde textuur vertonen. De drager moet vochtig zijn, in
overeenstemming met de voorschriften van 6.1.4. van de leidraad G0008 (2002).  De oppervlaktelaag moet
verwijderd zijn door een geschikte oppervlaktebehandeling.

De bekleding kan aangebracht worden op dragers waarin zich vochtbewegingen voordoen te wijten aan
diffusie van waterdamp, die afkomstig is van de tegenovergelegen zijde van deze die behandeld wordt. De
aanhechting en de duurzaamheid van het materiaal worden hierbij niet aangetast.

4.3 Uitvoering

4.3.1 Bereiding van het mengsel

Het mengsel wordt aangemaakt met de totale hoeveelheid van de 2 componenten met behulp van een trueel
of mechanisch (electrische of pneumatische menger met laag toerental) tot een homogene klontervije mortel
met uniforme kleur wordt verkregen.

4.3.2 Plaatsing van het mengsel

• Praktische gebruiksduur :

Het mengsel moet worden verbruikt binnen een tijdspanne van 80 % van de praktische gebruiksduur die
30 minuten bedraagt bij 20 °C (informatieve waarde opgegeven door de fabrikant).

• Plaatsingsvoorwaarden :

De temperatuur zowel van de omgeving als van de drager en het mengsel is begrepen tussen 5 °C en
25 °C.  Tijdens de binding van de niet beschermde bekleding mag geen risico op regen bestaan.  De
binding vangt aan na 1 u bij  20 °C (informatieve waarde opgegeven door de fabrikant).  De bekleding
kan 6 u na plaatsing weerstaan aan de regen (bij 20 °C).

• Aanbrenging en dikte van de lagen :

Het product wordt aangebracht in 2 lagen met elk een dikte van 2 mm tot 3 mm.  De eerste laag wordt
aangebracht met een getande spaan, de tweede laag met een glad strijkbord in dezelfde richting als de
eerste laag zodat geen lucht ingesloten wordt.  Deze tweede laag mag slechts aangebracht worden na
een voldoende verharding (minstens na het einde van de binding) van de eerste laag.

• Helling van de drager :

Het product mag worden aangebracht op horizontale of verticale oppervlakken of boven het hoofd.

• Nabehandeling :

De nabehandeling is het geheel van handelingen die moeten uitgevoerd worden om het uitdrogen van de
verschillende bekledingslagen te voorkomen. De nabehandelingstijd is afhankelijk van de temperatuur en
de omgevingsomstandigheden (actie van de wind en/of de zon, relatieve vochtigheid).  Ter informatie, de
minimum nabehandelingstijd is opgegeven in tabel 1.
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Tabel 1 : Minimum nabehandelingstijd in dagen

Gemiddelde temperatuur van de
bekleding tijdens de
nabehandeling (°C)Omgevingsomstandigheden

5 10 15 20 25

A. Geen rechtstreekse zonneschijn
en relatieve luchtvochtigheid
nooit lager dan 80 %

- - - - -

B. Blootstelling aan gematigde
zonneschijn of gemiddelde
windsnelhied of relatieve
vochtigheid nooit lager 50 %

4 3 2 1 0,5

C. Blootstelling aan felle
zonneschijn of sterke wind of
relatieve vochtigheid beneden
50 %

5 4 3 2 1

(-) : geen nabehandeling nodig.

5 Prestaties

De onderstaande tabel 2 bevat de resultaten van de proeven die in het kader van de goedkeuring in een
extern laboratorium werden uitgevoerd.  De proeven werden uitgevoerd volgens de goedkeuringsleidraad nr.
G0017 "Beschermings- en/of waterdichte en/of waterondoorlaatbare bekledingen van betonoppervlakken in
permanent of semi - permanent contact met water".

De tabel geeft ook de aanvaardingscriteria opgelegd door de BUtgb en/of de nominale waarden van de
fabrikant. 

Tijdens de verschillende controles in het kader van de goedkeuring werd nagegaan of aan deze criteria is
voldaan.

De resultaten van de laboratorium vloeien niet voort uit statistische interpretaties en zijn geen gewaarborgde
waarden.

Alleen de criteria van de fabrikant en/of van de goedkeuring worden gewaarborgd.
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Tabel 2 – SikaTop 121
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van in laboratoria uitgevoerde proeven

Referentie leidraad
G0017 Kenmerken

Criteria van de
fabrikant en

en toleranties1)
Criteria BUtgb Gemeten waarden

5.1 Algemene
eisen

5.1.1 Verwerkbaarheid en compatibiliteit met de
herstelmortels

op drager klasse I, verzadigingsgraad
b1, gezandstraalde textuur

laag - continu conform

dikte (mm) - 4 – 6 5

hechtsterkte 1) (N/mm²) - > 1,0 (0,7) 2,4 (2,3) (a, b)

op drager klasse I, bij 25 °C, boven het
hoofd2)

laag - continu conform

hechtsterkte 1) (N/mm²) - > 1,0 (0,7) 2,1 (1,8) (b)

op drager klasse III, bij 21 °C en
verticaal2)

laag - continu conform

hechtsterkte 1) (N/mm²) - 1,0 (0,7) 2,7 (1,8) (b)

5.1.2 Dikte (mm) - 4 -6 5

5.1.5 Waterdichtheid -
waterdoorlaatbaarheidscoëfficiënt (m/s)
(gemeten onder 1 bar)

- 1,21 10-12

5.1.5 Capillaire absorptiecoëfficiënt 2)

(kg m-2 u-1/2)
- informatief (voor de

klasse 1)
0,074

5.1.6 Duurzaamheid : bestandheid tegen water3)

Proefstukken type I, ondergedompelde
zone

uitzicht - geen schade conform

residuele hechtsterkte 1) (N/mm²) - 1,0 (0,7)
� 0,7 initiële
hechtsterkte

2,5 (2,2) (b)

Proefstukken type I, waterlijn

uitzicht - geen schade conform

residuele hechtsterkte 1) (N/mm²) - 1,0 (0,7)
� 0,7 initiële
hechtsterkte

2,7 (2,4) (c)

Proefstukken type II, ondergedompelde
zone

uitzicht - geen schade conform

residuele hechtsterkte 1) (N/mm²) - � 1,0 (0,7)
� 0,7 initiële
hechtsterkte

3,4 (3,1) (c)
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Tabel 2 (vervolg)

Referentie leidraad
G0017 Karakteristieken

Criteria van de
fabrikant

en toleranties 1)
Criteria BUtgb Gemeten waarden

5.2 Specifieke
eisen

5.2.3.2. Bestandheid tegen vorst-dooicycli 4)

uitzicht - geen schade conform

residuele hechtsterkte 1) (N/mm²) - � 1,0 (0,7)
� 0,7 initiële
hechtsterkte

3,2 (2,4) (c)

5.2.2 Weerstand tegen tegendruk
(klasse P3)

proefstukken type II, verticaal

uitzicht - geen schade conform

hechtsterkte 1) (N/mm²) - � 1,0 (0,7)
� 0,7 initiële
hechtsterkte

2,9 (2,8) (c)

proefstukken type II, horizontaal

uitzicht - geen schade conform

hechtsterkte 1) (N/mm²) - � 1,0 (0,7)
� 0,7 initiële
hechtsterkte

2,8 (2,6) (c)

Weerstand tegen tegendruk
(klasse P4)

- informatief weerstaat aan 0,5
N/mm²

5.3.1 Bestandheid tegen dooizouten 2) (mg/mm²) - < 0,4 0,21
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Tabel 2 (vervolg en einde)

Referentie leidraad
G0017 Karakteristieken

 Criteria van de
fabrikant

en toleranties 1)
Criteria BUtgb Gemeten waarden

6.6 Identificatie 2) 5)

Vloeibare component - Drooggehalte (%) - 24,74 (± 5 %) 24,97

- Volumemassa (g/cc) - 1,018 (± 5 %) 1,018

- IR-spectrum - Overeenstemming
met de

absorptiebanden

Technisch dossier

Vaste component Eigenschappen van tabel 1 van de G0007
(2002)

- - Technisch dossier

Vers mengsel - Bindingstijd 6) Intern - -

- Verwerkbaarheid 6) Intern - -

- Luchtgehalte 6) Intern - -

Verhard mengsel - Krimp / zwelling 6) Intern - -

- Buig- en drukweerstand

• Na 7 dagen :

- buiging (N/mm²) - > 9,8 10,9

- druk (N/mm²) - > 38,6 42,9

• Na 28 dagen :

- buiging (N/mm²) - 12,3 (± 15 %) 12,3

- druk (N/mm²) - 54,0 (± 15 %) 54,0

- Volumemassa (na
28 dagen) (kg/m³)

- (± 5 %) 2,048

1) Eisen en metingen van de hechtsterkte :
De cijfers tussen haakjes hernemen de eisen op de individuele waarden of de laagste gemeten individuele waarde.
Het beuktype wordt aangegeven door een letter tussen haakjes.
(a) : adhesieve breuk tussen de drager en de aangebrachte laag.
(b) : cohesieve breuk in de aangebrachte laag.
(c) : cohesieve breuk in de drager.
Deze gegevens komen overeen met het meest waargenomen breuktype.

2) Proeven uitgevoerd volgens de leidraad G0007 (2002).

3) Samenstelling van de verouderingsoplossing 
MgSO4 . 7 H2O : 80 g/l
NaCl : 20 g/l
pH : 4,0 tot 4,5 

4) 14 cycli volgens NBN B 05-203 (1977).

5) De criteria van de leidraad zijn van toepassing voor de identificatiekenmerken die niet gemeten zijn bij de fabrikant of die gemeten zijn bij
de fabrikant volgens een andere methode.

6) Proeven uitgevoerd bij de fabrikant, volgens interne uitvoeringswijzen.
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6 VERPAKKING

6.1 Type en gewicht van de verpakkingen

De SikaTop 121 wordt verpakt in voorgedoseerde kits.

Component S Component L

10,7 kg 8,7 kg 2 kg
26,75 kg 21,75 kg 5 kg

6.2 Markering

Het etiket op elke component moet conform zijn met 7 van de goedkeuringsleidraad G0007 (2002)
"Herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen" en met de reglementering betreffende
brandbaarheid en giftigheid.

Het etiket vermeldt voor elke component in het bijzonder het productienummer (lotnummer) en het aTg-
nummer.

In geval van klachten moeten productie- en aTg-nummer vermeld worden.

6.3 Opslagvoorwaarden

SikaTop 121, opgeslagen in ongeschonden verpakkingen en beschut tegen vorst en vochtigheid, kan 1 jaar
bewaren.

De opslagtemperatuur is begrepen tussen + 5 °C en + 35 °C.



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 oktober 1991);

Gelet op de aanvraag ingediend door de firma SIKA N.V. (A/G 000904);

Gelet op het advies van de Gespecialiseerde Groep "Herstellen en beschermen
van beton" van de Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering
van 12 /01/2005 op basis van het verslag voorgedragen door het Uitvoerend
Bureau "Beschermingsbekledingen" van de BUtgb en op de goedkeurings- en
certifcatieleidraad G0017 (2004) "Beschermings- en/of waterdichte en/of
waterondoorlaatbare bekledingen van betonoppervlakken in permanent of semi-
permanent contact met water";

Gelet op de overeenkomst ondertekend door de fabrikant, 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 nv
voor het product SIKATOP 121 (id.Betonreparatie, beschermingsafwerking)
rekening houdend met de hierboven gegeven beschrijving en voorwaarden.

Deze goedkeuring dient te worden hernieuwd op 02/11/2008.

Brussel, 03-11-2005
                                                         Namens de Directeur-generaal

                                                                              get.

Ir. Michel MAINJOT 
  Adviseur-generaal
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