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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 680 S decoratie

SIKA N.V.
Geldig van 18.01.1999 Pierre Dupontstraat, 167 - Industriezone - 1140 BRUSSEL EVERE

tot 17.01.2002 Tel. 02/726.16.85  -  Fax 02/726.28.09

1. VOORWERP (1)

De beschermingsbekleding SIKAGARD 680 S decoratie wordt gebruikt als
betonbescherming.

Zij is samengesteld uit twee verflagen, waarvan de totale nominale droge dikte 125 µ
bedraagt (hetgeen overeenkomt met een op een perfect vlakke drager aangebrachte
hoeveelheid, per laag, van 200 g/m2). De eerste laag zal op de dichte en weinig absorberende
dragers aangelengd worden met maximum 10 % verdunner C.

De bekleding is verkrijgbaar in verschillende 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
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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 voldoet aan de volgende specifieke eisen :

* zij is waterdampdoorlatend ;
* zij weerstaat aan de diffusie van koolstofdioxyde ;
* zij weerstaat aan dooizouten ;
* 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. Impregneerlaag, grond- en afwerkingslaag - Sikagard 680 S decoratie

Sikagard 680S decoratie is een monocomponente verf in oplosfase. Het bindmiddel is
een oplossing van acrylharsen.

2.2. Impregneerlaag - Sikagard 680S niet-gekleurd

De niet-gekleurde Sikagard 680S  is een vulmiddelvrije en niet-gepigmenteerde
oplossing, van acrylharsen. Ze wordt gebruikt in geval van toepassing op zeer poreuze
dragers.

2.3. Verdunner C

Mengeling van organische oplosmiddelen
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3. FABRICATIE EN COMMERCIALISATIE

Sikagard 680 S wordt 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 20% 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 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 (
zijnde, ± 1 uur bij een temperatuur van 20°C).

- Verbruik

Het verbruik is functie van de porositeit en de ruwheid van de drager.
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De nominale waarde per laag, op een perfect vlakke drager, is 200 g/m2, hetgeen
overeenstemt met een droge dikte van 125 µ  (twee lagen).

Indien men een uitgesproken geel of rood product gebruikt, dient men 3 lagen toe
te passen.

De eerste laag zal op de dichte en weinig absorberende dragers aangelengd worden
met maximum 10 % verdunner C.

De uitvoering dient op een regelmatige manier te gebeuren, zodat de individuele
waarden van de totale droge dikte altijd meer bedragen dan 80 µ, en minder dan 220
µ.

De producten worden gebruiksklaar geleverd. Bij aanbrengen met airless-pistool,
dient men het product aan te lengen met 7 % verdunner C. De eerste laag zal altijd
aangebracht worden ofwel met de rol, ofwel met de borstel.

- De wachttijd tussen de lagen is 1 dag, en kan bij gunstige omstandigheden herleid
worden naar minimum 4 uur.

- Uitvoeringsmaterieel

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

5. PRESTATIES

De tabel 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 tabel vermeldt ook nog de aanvaardingscriteria vastgesteld door BUtgb en/of de
nominale door de fabrikant opgegeven waarden.

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.
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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
- bij 25°C op horizontale 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 II in vertikale

stand en hechtlaag (uitvoering bij
5°C).

- op drager type V (Sikatop 122F)
van 24 uur oud (uitvoering bij
5°C)

- op een drager van asbestcement

ononderbroken film

80 - 220
80 - 220
80 - 220

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

> 1,3 (0,8)

conform

157
120-123-101
120

3,18 (2,88) (c)

3,18 (3,07) (a,c)

4,20 (3,92) (b)

2,08 (1,71) (a,c)

1,72 (1,53) (c) (*)



Atg680S.doc 31/01/1999 Bladzijde 6

Ref.
Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUTgb Gemeten waarden

5.1.5.

5.2.Specifieke eisen

5.2.1.

5.2.2.

5.3.Bijkomende
specifieke
eisen

5.3.1.

Duurzaamheid :
- weerstand tegen zonbestraling

(2000 u onder Xenon lamp,
volgens ISO 4892-2)

   integriteit van de film
aanhechting (N/mm²)(op een
drager van asbestcement)

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

Waterdampdoorlaatbaarheid (m)
(voor dikte van 125 µ)

Weerstand tegen CO2-diffusie
(m)
(voor dikte van 125 µ)

Dooizoutbestandheid
integriteit van de film

geen beschadigingen
> 0,7 aanvankelijke A

geen beschadigingen
> 0,7 aanvankelijke A

Sd H20 < 4

Sd CO2 > 50

geen beschadigingen
> 0,7 aanvankelijke A

conform
1,44 (1,37) (c) (*)

conform
3,27 (c)

µ = 18370
Sd H2O = 2,3

µ = 4,7106

SdCO2 = 587

conform
3,48 (3,07) (c)
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aanhechting (N/mm2)
(Cl-gehalte in de bovenste laag
van 1 cm dikte van de betonnen
drager) (%)

- 0,069

Ref.
Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUTgb Gemeten waarden

5.3.3.

5.3.3.

5.3.5.

7.6. Identificatie-
proeven

(680 S decoratie)

Afwasbaarheid (∆E*)

Kleurbestendigheid
(na 2000 u veroudering onder de
Xenon-lamp, volgens ISO 4892-
2) (∆E*)

Bestandheid tegen chemische
middelen
integriteit van de film (mazout)

-  Volumieke massa (g/cc) bij
25°C

- Drooggehalte (%)

- Viscositeit bij 25°C (mPa.s)
(17,93 cm-1)

- Gehalte aan pigment (%)

- Bindmiddelgehalte (%)

1,42
(1,35 - 1,49)
67,8
(64,4 - 71,2)
1330
(1130-1530)
46,4
(44,1 - 48,7)
21,4
(20,3 - 22,5)

< 4
(veroudering met Xenon)

geen degradaties

1,72

2,97

conform

1,421

67,85

1330

46,41

21,44

technisch dossier
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- IR spectrum van het
bindmiddel

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

- Droogtijd (h)

21,1
(19,0 - 23,2)

1-2

21,06

1h30

Ref.
Goedkeurings-
leidraad G0008

Kenmerken Criteria van de
fabrikant en
toleranties

Criteria BUTgb Gemeten waarden

7.6. Identificatie-
proeven

(680S niet-
gekleurd)

- Volumieke massa (g/cc) bij
25°C

- Drooggehalte (%)

- Viscositeit bij 25°C (mp.s)
(52,44 cm-1)

- IR spectrum van het
bindmiddel

0,91
(0,86 - 0,96)
26,0
(24,7 - 27,3)
138
(117 - 159)

0,905

25,99

138

technisch dossier

(*) proeven uitgevoerd op monsters aangemaakt bij  23 ± 2°C en 50 ± 5% RV.

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

6.1. Type en gewicht van de verpakking

Sikagard 680 S niet-gekleurd: 3l - 20 kg
Sikagard 680 S decoratie: 3l - 12,5l - 30 kg
Verdunner C: 10l - 25l

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 oktober 1991).

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

A/G 960907/G10

Gezien het advies van de gespecialiseerde groep “Betonherstelling” van de Technische
Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van 24 juni 1998 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 680 S decoratie.

Deze goedkeuring dient hernieuwd te worden op 17/01/2002

Brussel, 18/01/1999

De directeur-generaal,

H. COURTOIS.


