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Addendum nr 1 bij ATG 98/2269

Opgelet : Dit document vormt een samenvatting van het addendum bij de goedkeuring nr. 98/2269 waarvan
absoluut moet worden kennis genomen vóór iedere vorm van gebruik. Het addendum bij de goedkeuring is
verkrijgbaar bij de DGV, bij de secretariaten van de gewesten (M.E.T. en L.I.N.) en bij de fabrikant.

BUtgb Uitvoerend directiecomité " Burgelijke Bouwkunde ".
Uitvoerendbureau " Mortels” : de HH. Broeckx (DAS), Platteeuw (LIN), Jacobs (CSTC), Ledent (MET), Degeimbre (CEP), Vodderie (SECO).
Secretariaat van de gespecialiseerde BUtgb-groep " Mortels " : MET - Division du Contrôle technique, rue Côte d'Or, 253, B-4000 Liège, LIN - Afdeling
Betonstructuren Vliegtuiglaan, 5, B-9000 Gent.

1 Deze goedkeuring werd verleend op basis van de goedkeurings-
leidraad G0017 “Bekleding ter afdichting en bescherming
van betonoppervlakken, in permanent en semi-permanent
contact met water”.

2. Te raadplegen document

- ATG nr. 98/2269 add. 1 “Egaliseermortel, mortel
ter afdichting en bescherming van beton opper-
vlakken in permanentof semi-permanent contact
met water : Sikatop 121”.

1. Voorwerp1

De voorgedoseerde mortel SIKATOP 121 wordt
gebruikt als beschermende en afdichtende bekle-
ding van betonoppervlakken die in permanent of
semi-permanent contact staan met water.

Men gebruikt de mortel in zijn hoedanigheid van
bekleding om oppervlakken, die in permanent of
semi-permanent contact staan met water, te be-
schermen en af te dichten.

Classificatie: S(I, V) H(b,c) B(1) C(3) W(6) P(3).


