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kennis van parkeergarages 
Onder ÉÉn dak

individuele mobiliteit is een kenmerk van onze flexibele maat-
schappij. dit heeft zowel een groeiend verkeersaanbod als ook 
een steeds groeiend aantal voertuigen tot gevolg. Het onge-
remde streven naar mobiliteit als symbool van moderne 
levens kwaliteit werpt de vraag op naar het onderbrengen van 
al deze voertuigen. Het antwoord: toekomstgerichte boven- en 
ondergrondse parkeergarages. Om echter het enorme aantal 
voertuigen veilig onder te brengen en te beschermen, moet de 
parkeergarage zich in een perfecte staat bevinden. door ther-
mische, mechanische en chemische belasting worden parkeer- 
en rijvlakken in parkeergarages zwaar belast, zijn onderhevig 
aan slijtage en gaan op lange termijn kapot. wapeningsstaal in 
plafonds, wanden en steunen corroderen als gevolg van het 
indringen van schadelijke stoffen zoals bv. zout in strooimidde-
len. Ook de onophoudelijke voortgang van carbonatatie zorgt 
voor een verlies van passiviteit van het wapeningsstaal en kan 
daardoor de veiligheid van het gebouw in gevaar brengen. Hier-
bij wachten exploitanten van parkeer garages vaak onaange-

name en kostbare verrassingen.
Om ervoor te zorgen dat het niet zover komt, biedt sika een 
reeks producten voor elk deel van de parkeergarage - in het 
kader van nieuwbouw of een renovatie - waarmee gezorgd kan 
worden voor een duurzame bescherming van de dragende 
betonnen constructie. sika systeemoplossingen voor parkeer-
garages zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole 
volgens isO 9001:2000 en voldoen aan de hoge eisen van 
dafstb en en 1504-2 - 7 met inachtneming van din-normen 
v 18026 en 18028.

sika levert niet alleen de mOdernste teCHniek 
vOlgens de nieuwste vOOrsCHriFten maar OOk 
reFerenties Over een Oppervlak van enkele
milJOenen vierkante meters. de geCOate en aFge-
diCHte Oppervlakken vinden tOepassing biJ nieuw-
bOuw en renOvatie.
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afdichting en bescherming 
van bodemplaten/
keldervloeren

bescherming van niet 
bereden oppervlakken

renovatie 
van opritten

sYsteemOplOssingen 
vOOr parkeergarages
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Oppervlakbescherming voor bovendekken

betonrenovatie

Corrosiebescherming 
voor relingen, staal- en 
metaalconstructies

Oppervlakbescherming 
voor tussendekken

Oppervlakbescherming 
voor ondergrondse
parkeergarages en 
oppervlakken op de 
begane grond
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vanwege de open ligging zijn de parkeeroppervlakken die zijn 
blootgesteld aan weersinvloeden, naast de mechanische belas-
ting door het verkeer, vooral blootgesteld aan de seizoensge-
bonden thermische belasting. tegelijkertijd hebben deze opper-
vlakken de taak om de vocht- en chloridebelasting in de con-
structie-elementen betrouwbaar te voorkomen. dit wordt 
onder andere bereikt door bepaalde bouwtechnische mogelijk-
heden, bv. door het aanbrengen van een afschot of een speciaal 
gepland afwateringssysteem. directe bescherming van een 
bovendek wordt echter alleen geboden door een dubbele 
scheuroverbruggende laag volgens Os 10 of Os 11a. de opbouw 
bestaat uit een primer, een dichtende membraanlaag, een slijt-
laag en een afwerklaag. 

deze kunstharssystemen bieden vanwege het geringe gewicht 
ten opzichte van gegoten asfaltsystemen goede besparings-
mogelijkheden bij gewapende betonnen constructies en betere 
mogelijkheden voor de vormgeving en de kleurkeuze. sika biedt 
op dit gebied verschillende systemen aan die exact zijn toege-
sneden op uw toepassingsgebied.

bOvendekken – uitstekend
besCHermd tegen een grOOt 
aantal milieu-invlOeden

Sika® CarDeck Professional +
Sika® CarDeck Professional TF
FleXibele OpbOuw (Os 10) maCHinale verwerking

Sika® CarDeck Elastic II N
Sika® CarDeck Elastic II N E
Sika® CarDeck Elastic II UV
Sika® CarDeck Elastic II E UV
FleXibele OpbOuw (Os 11a) verwerking met de Hand

systeemkenmerken:
� scheuroverbruggend volgens en 1062-7, klasse b 4.2
� met slijtlaag sika® elastomastic tF 
 (extreem slijtvast)
� zeer elastisch en scheuroverbruggend

systeemkenmerken:
� scheuroverbruggend volgens en 1062-7, klasse b 3.2
�  slijtvast en bestand tegen chemicaliën
� eenvoudig te verwerken

toplaag 
Sikafloor®-359 N/-378

slijtlaag Sikafloor®-375/
Sika® Elastomastic TF

Oppervlakbescherming
Sikalastic®-821 LV/-851

primer Sikafloor®-156/-161

toplaag 
Sikafloor®-359 N/-378

slijtlaag Sikafloor®-375

Oppervlakbescherming
Sikafloor®-350 N Elastic

primer Sikafloor®-156/-161
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bij overdekte, berijdbare tussenetages zijn vanwege de vaak 
ranke bouwwijze scheuren te verwachten. bij dynamisch wisse-
lende verkeersbelasting ontstaan dan grotere veranderingen in 
de scheuren. door scheuren kunnen agressieve stoffen in con-
structie-elementen binnendringen en schade aanbrengen.

Omdat in dit deel van een parkeergarage, de thermische belas-
ting een minder grote rol speelt, heeft de enkellaags Os 11b 
opbouw zich bewezen als passende bescherming voor de
dragende gewapend betonconstructie. deze opbouw biedt zelfs 
bij -20°C nog een dynamisch scheuroverbruggend vermogen 
volgens en 1062-7, klasse 3.2 en een mechanische belastbaar-
heid en duurzaamheid. de enkellaags Os 11b bestaat uit een 
primer, een slijtlaag en een afwerklaag.

sika heeft voor de bescherming en renovatie van tussendekken 
Os 11b systemen in het assortiment. door de eenvoudige 
omgang en de goede rentabiliteit is met sika® Cardeck elastic i 
systemen een duurzame bescherming van de gewapende 
betonnen elementen mogelijk. 

tussendekken – bestand tegen 
de zwaarste belastingen

Sika® CarDeck Elastic I N
Sika® CarDeck Elastic I N E
Sika® CarDeck Elastic I UV
Sika® CarDeck Elastic I E UV
FleXibele OpbOuw (Os 11b) verwerking met de Hand

systeemkenmerken:
� scheuroverbruggend volgens en 1062-7, klasse b3.2
� slipremmend oppervlak
� slijtvast en bestand tegen strooizout

toplaag 
Sikafloor®-359 N/-378

Oppervlakbescherming
Sikafloor®-350 N Elastic

primer Sikafloor®-156/-161
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keldervloeren/bodemplaten en oppervlakken die in contact 
staan met de ondergrond zijn eveneens blootgesteld aan de 
belasting door strooizouten en vocht. daarom moeten deze net 
zo worden beschermd tegen agressieve stoffen als de andere 
parkeerdekken. daarvoor zijn starre en mechanisch belastbare 
Os 8 systemen als standaardoplossing geschikt. voor de coa-
ting van ondergrondse vloeren levert sika verschillende gecerti-
ficeerde en niet-gecertificeerde systemen.

bij permanente inwerking van vocht aan de onderzijde heeft 
het sikafloor® epoCem® systeem zich bewezen. Hierbij gaat 
het om een opbouw van eCC-coating die geschikt is als tijde-
lijke vochtblokkering op vers beton en/of zeer hoge restvoch-
tigheid tot 10%. de waterondoordringbaarheid is getest vol-
gens din 1048-5. desondanks is de waterdampdoorlaatbaar-
heid behouden.

OndergrOndse parkeergarages – 
veilige besCHerming 
Onder de grOnd
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Sika® CarDeck Heavy Duty 
starre OpbOuw (vergeliJkbaar met Os 8)

Sika® CarDeck Static VF
starre OpbOuw (vergeliJkbaar met Os 8)

Sika® CarDeck Static W I
starre OpbOuw (vergeliJkbaar met Os 8)

systeemkenmerken:
� star
� Hoge slijtvastheid
� economisch

systeemkenmerken:
� eenvoudige opbouw 
� lange levensduur
� zeer hoge slijtvastheid

systeemkenmerken:
� eenvoudige opbouw 
� Hoge slijtvastheid
� nagenoeg vOs-vrij

systeemkenmerken:
� vOs-arm
� waterige basis
� geringe waterdampdiffusieweerstand 

toplaag 
Sikafloor®-264/-378

primer/vulmiddel 
Sikafloor®-156/161 + vullen met 
kwartszand en instrooien

toplaag 
naar keuze

instrooilaag 
Sika® Elastomastic TF

toplaag Sikafloor®-378

primer Sikafloor®-701

2 x afwerklaag Sikafloor®-2540 W

instrooilaag Sikafloor®-2540 W

Sika® CarDeck Static E
Sika® CarDeck Static I E
Sika® CarDeck Static N I 
Sika® CarDeck Static N I E
starre OpbOuw (Os 8) 

primer Sikafloor®-2540 W

Sikafloor® EpoCem® 
starre OpbOuw (vergeliJkbaar met Os 8)

systeemkenmerken:
� eCC-basis 
�  geringe waterdampdiffusieweerstand
� goed bestand tegen restvochtigheid

toplaag 
Sikafloor®-2540 W 
of Sikafloor®-264
of Sikafloor®-378

Oppervlakbescherming 
Sikafloor®-81/82 EpoCem®
+ instrooien met kwartszand

primer 
SikaRepair/-floor® EC Modul  
Sikafloor®-155 WN

primer Sikafloor®-156/-161
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Opritten, Hellingbanen en 
snelle verwerking

OPRITTEN EN HELLINGBANEN
deze onderdelen worden als gevolg van het optrekken en 
afremmen van voertuigen aanzienlijk sterker belast dan de 
andere delen in een parkeergarage. daarom zijn de eisen aan de 
slijtvastheid en in het bijzonder bij nat oppervlak de slipvast-
heid, bijzonder hoog. een starre coating voldoet aan de hoge 
mechanische eisen. 
de sika® Cardeck static of sika® Cardeck Heavy duty systemen 
zijn in dit geval de beste keuze. bij een laagdikte van 2,5 mm 
bieden deze systemen zeer goede voorwaarden om de optre-
dende belastingen over langere gebruiksperioden veilig op te 
nemen de op langere termijn optisch aantrekkelijk te blijven.

SNELLE VERWERKING
wanneer het bij de bouw van een parkeergarage snel moet 
gaan - vanwege de kosten of onzekere weersomstandigheden - 
biedt het sikafloor® pronto systeem de economische en tech-
nologische voordelen van een pmma-coating. 

Het sikafloor® pronto systeem is uv-bestending en biedt naast 
de snelle verwerking en snelle in gebruik name een mechanisch 
zeer duurzaam oppervlak.

Sika® CarDeck Heavy Duty 
starre OpbOuw (vergeliJkbaar met Os 8)

systeemkenmerken:
� eenvoudige opbouw 
� economisch systeem
� zeer hoge slijtvastheid

toplaag 
naar keuze

instrooilaag 
Sika® Elastomastic TF

primer Sikafloor®-156/-161

Sika® CarDeck Static Fast
starre OpbOuw

systeemkenmerken:
� snelle uitharding
� 3 arbeidsstappen op één dag
� Hoge slijtvastheid

2 x afwerklaag Sikafloor®-18 Pronto

instrooilaag Sikafloor®15/-32 Pronto

primer Sikafloor®-13 Pronto

systeemkenmerken:
� star
� Hoge slijtvastheid
� lange levensduur

toplaag 
Sikafloor®-264/-378

primer/vulmiddel 
Sikafloor®-156/-161 + vullen met 
kwartszand en instrooien

Sika® CarDeck Static E
Sika® CarDeck Static I E
Sika® CarDeck Static N I 
Sika® CarDeck Static N I E
starre OpbOuw (Os 8) 
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vervangen van beton is altijd nodig wanneer de oorspronkelijke 
cementmassa is aangetast. daarvoor wordt het aangetaste 
beton verwijderd en met een betonvervangend systeem weer 
hersteld. Hiervoor is een speciaal samengestelde reparatie-
mortel benodigd.

Sika® MonoTop® systeem
reparatiemortel verticaal/pCC

Sikafloor®-83 EpoCem®
reparatiemortel horizontaal/eCC 

systeemkenmerken:
�  sika® monotop®-412 kan worden gespoten of met de 

hand worden verwerkt
�  Ook toepasbaar bij dynamische belasting
�  brandweerstand voor sika® monotop®-412: 
  120 minuten (F 120)

Corrosiebescherming Sika® MonoTop®-910

Hechtprimer Sika® MonoTop®-910

reparatiemortel Sika® MonoTop®-412

egalisatiemortel 
Sika® MonoTop®-723 

Sikagard® betonbescherming

reparatiemortel Sikafloor®-83 EpoCem®

 Corrosiebescherming SikaTop® Armatec-110 EpoCem®

  Hechtprimer SikaTop® Armatec-110 EpoCem®

betOnrenOvatie

systeemkenmerken:
�  gedeeltelijk of over het volledige oppervlak toepasbaar

er wordt onderscheid gemaakt tussen verticale en horizontale 
toepassingen.
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besCHerming van niet bereden 
Oppervlakken - sYsteemkeuze

impregneren
toepassing: vochtbescherming onder bepaalde voorwaarden bij 
verticale en blootgestelde hellende betonelementen, bv. over-
bruggingen en steunwanden.

producten:
� sikagard®-706 thixo
� sikagard®-740 w 

Coating voor niet begaan- en berijdbare oppervlaken zonder 
bepleistering of uitvullaag.
toepassing: preventieve bescherming van blootgestelde beton-
elementen met voldoende waterafvoer, ook binnen bereik van 
strooizouten.

producten:
� sikagard®-706 thixo 
 + sikagard®-675 Color w/sikagard®-260 wpu
� sikagard®-740 w 
 + sikagard® wallcoat t/sikagard®-260 wpu

Coating met verhoogde dichtheid voor niet begaan- en berijd-
bare oppervlakken (met bepleistering of uitvullaag)
toepassing: blootgestelde betonelementen, ook binnen bereik 
van strooizouten. Corrigerende maatregel bij renovatie volgens 
de principes voor corrosiebescherming wanneer de ondergrond 
vrij is van scheuren.

producten:
plamuur/pleister
� sika® monotop®-723

Coating
� sikagard®-675 Color w
� sikagard®-260 wpu

Coating met geringe scheuroverbruggende eigenschappen voor 
niet begaan- en berijdbare oppervlaken (met bepleistering of 
uitvullaag)
toepassing: blootgestelde betonelementen met scheuren dicht 
aan het oppervlak, ook binnen bereik van strooizouten.

producten:
plamuur
� sika® monotop®-723

Coating
� sikagard®-550 w elastic

Coating 
Sikagard®-260 WPU

Coating 
Sikagard®-260 WPU

pleisterlaag 
Sika® MonoTop®-723 

uitvulmortel 
Sika® MonoTop®-723 

de tand des tijd knaagt ook aan verticale betonoppervlakken en 
de onderkant van de plafonds. Carbonatatie leidt uiteindelijk 
tot corrosie van de wapening met het bekende schadebeeld van 
de afgebroken betonlaag. deze schade kan met de toegestane 
mortelsystemen worden hersteld waarbij de herstelwerkzaam-
heden met een optisch aantrekkelijke oppervlakbescherming 
kunnen worden afgewerkt. voor parkeergarages kan een opti-
male en vriendelijke kleurstelling worden gerealiseerd. 

voorbeeldweergaven van een Os 4 systeem
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besCHerming van niet bereden 
Oppervlakken - sYsteemkeuze

Sikagard®-675 Color W
deze watergedragen, spanningsarme beschermende afwerking 
laat door de hoge dekking elk betonnen oppervlak in stralende
kleuren opleven.

Sikagard®-680 S Betoncolor
met deze oplosmiddelhoudende coating op acrylaatbasis kan 
beton uitstekend kleurrijk worden vormgegeven en beschermd. 
vooral wanneer de omstandigheden zoals luchtvochtigheid en 
temperatuur de toepassing van een watergedragen systeem 
onmogelijk maken.

Sikagard®-550 W Elastic
deze oplosmiddelvrije polymeerdispersie blijft zelfs tot -20°C 
scheuroverbruggend en biedt normale en lichte betonnen 
oppervlakken een optimale bescherming.

Sikagard® Wallcoat T
de kleurrijke 2-componenten dispersieverf op basis van 
epoxyhars wordt gekenmerkt door een goede dekking en de 
goede hechting op matvochtige ondergronden. Het oppervlak 
kan zeer eenvoudig worden gereinigd, d.w.z. vuil kan probleem-
loos worden verwijderd.

Sikagard®-260 WPU
deze watergedragen uv-bestendige polyurethaan is optimaal 
geschikt voor kleurrijke vormgeving van de wanden in parkeer-
garages. sikagard®-260 wpu is eenvoudig te reinigen, zijde-
mat en vergeelt niet.

de belangriJkste vOOrdelen 
in ÉÉn OOgOpslag
� bescherming en verfraaiing van het betonnen oppervlak
� uitstekend bestand tegen weersinvloeden en veroudering
� Hoge diffusieweerstand tegen CO2

� waterdampdoorlatend
�  getest volgens en 1504-2
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aFdiCHting en besCHerming van 
bOdemplaten/keldervlOeren

AFDICHTING MET HET SIKA® DUPLEX SYSTEEM
de afdichting van de verbinding in vers beton grondplaten in 
combinatie met het flexibele oppervlakbeschermingssysteem 
op de bovenkant van de grondplaat is uniek en nieuw bij sika.

tot nu toe werden grondplaten met starre systemen afgewerkt 
omdat bij flexibele beschermingssystemen het gevaar bestond 
van belvorming op de achterkant bij opstijgend vocht. dit kan 
nu door toepassing van de gelaagde afdichting voor vers beton 
sikaproof® a veilig worden voorkomen.

systeemkenmerken:
� waterdichte constructie naar de grond
�  scheuroverbrugging en bescherming tegen chloriden aan de 

bovenkant
� scheuren tot 0,2 mm aan de bovenkant niet zichtbaar

gelaagde foliemembraan voor vers beton 
SikaProof® A

toplaag Sikafloor®-378/-359 N

slijtlaag Sikafloor®-375/ 
Sika® Elastomastic TF

afdichtlaag Sikafloor®-350 N 
Elastic/Sikalastic®-821 LV/-851/-822 

primer Sikafloor®-156/-161
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COrrOsiebesCHerming van
metalen bOuwelementen

Coatings voor corrosiebescherming worden toegepast op de 
meest uiteenlopende bouwelementen zoals masten, steun- en 
draagconstructies, relingen, gevels etc. deze metalen bouwele-
menten worden afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden 
blootgesteld aan verschillende corroderende belastingen. deze 
worden in isO 12944 deel 2 gedefinieerd als corrosie categorieën 
C1 tot C5-m. isO 12944 wordt beschouwd als de basisnorm en 
voorschriften zoals de ztv-ing, deel 4, par. 3 (vroeger ztv-kOr 
staalbouw) of ztv-w verwijzen hiernaar. men kan deze norm 
daarom met recht als basisnorm beschouwen die zich ook in de 
praktijk heeft bewezen.

de keuze voor een technisch zinvolle en in economisch opzicht 
optimale corrosiebescherming valt vanwege het aantal aange-
boden producten niet mee. sika heeft met sikaCor® en sika® 
permacor® producten voor elke toepassing paraat.

bij veel van de systemen voor corrosiebescherming wordt 
gebruik gemaakt van een dekkende coating die in verschillende 
kleuren kan worden aangebracht zodat er met een corrosie-
beschermende coating door een passende keuze van kleur-
combinatie bijzondere accenten met metalen constructie-
elementen mogelijk zijn. 

staalbOuw en stalen bOuwelementen Hebben een 
duurzame COrrOsiebesCHerming nOdig. wanneer 
metalen materialen biJ de bOuw reageren met de 
stOFFen in de Omringende atmOsFeer, leidt dat tOt 
een verandering van de eigensCHappen van deze 
materialen. daarOnder leidt niet alleen Het 
uiterliJk maar OOk de stabiliteit van de COnstruC-
tie kan wOrden aangetast. Het is daarOm van 
grOOt belang dat er een duurzame en perma-
nente COrrOsiebesCHerming wOrdt aangebraCHt.
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Sikafloor®-280/Sika® EP Repair

 Sikafloor® coatingsysteem

   Sikafloor®-156/-161

Sikafloor®-280/Sika® EP Repair

 Sikafloor® coatingsysteem

   Sikafloor®-156/-161

detailOplOssingen –
aansluitingen en vlOervOegen

de belangrijkste taak van de vloercoating in een parkeergarage 
is de bescherming van het gewapend beton. in eerste instantie 
moet de coating het indringen van CO2, water en de evt. daarin 
opgeloste zouten van strooimiddelen in de etagevloer voorko-
men. de omvang en de belasting door auto- en voetgangers-
verkeer en de temperatuur- en belastingschommelingen stel-
len echter ook hoge eisen aan de details. voor een lange 
gebruiksduur is daarom naast de coating van de oppervlakken 
alleen, de zorgvuldige afwerking van de verbindingen, voegen 
en afvoeren van belang. 
de sika® Cardeck parkeergaragesystemen worden hierbij door 
andere systeemproducten zinvol aangevuld. dat zorgt naast 
langere onderhoudsintervallen en aanzienlijk hoger economisch 
gebruik ook voor een lagere milieubelasting door indringen van 
brandstoffen, oliën etc. in de ondergrond en het milieu te 
beperken.

in de omgeving van de opstaande wand of in de buurt van
trottoirs, markeringsstenen en voetpaden wordt het coatings-
systeem van de vloer naadloos aangesloten. Hiervoor wordt de 
plint gevormd met een epoxyharsmortel. deze wordt vers in de 
primer sikafloor®-156 ingewerkt, ter afsluiting van de poriën 
geplamuurd en tenslotte met de resp. coating afgewerkt.

bij lichtgewicht en opgelegde constructies zijn bewegingen in 
de omgeving van de randen tussen de bouwelementen te ver-
wachten. Hier moet achter de plint een permanente elastische 
afdichting met sikaflex® prO-3 worden aangebracht. wanneer 
in dit gebied een hogere bewegingscompensatie vereist is, 
wordt de plint met sikadur® Combiflex® lijm en 
sikadur® Combiflex® stroken gevormd.

plintaansluitingen bewegendplintaansluitingen star

Sikafloor®-156 (1:10 met kwartszand)

  Sikafloor® coatingsysteem

    Sikafloor®-156/-161

starre plint bewegende plint met voetaansluiting (pur)

rugvulling

voegmateriaal

Sikaflex® PRO 3
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verbindingsvOegen

vlOervOegen

bij de constructie ingebouwde drainagesystemen zoals goten 
en afvoerkanalen moeten waterdicht op de coating worden 
aangesloten. een optimale hechting voorkomt dat de
systemen onthechten. Om dit te realiseren wordt bij de over-
gangen een ca. 10-15 mm diepe groef gefreesd en met het coa-
tingsmateriaal opgevuld. de topcoating wordt vervolgens tot 
aan het afvoersysteem doorgetrokken.

vloervoegen in parkeergarages vormen zowel bij nieuwbouw 
als renovatie een grote uitdaging. naast de waterdichtheid 
speelt bij moderne bouwwerken ook de esthetische vorm-
geving een centrale rol. traditionele oplossingen van metaal 
komen in toenemende mate aan hun grenzen wanneer een 
gecompliceerd verloop van de voegen of zelfs de geluidsbelas-
ting bij het berijden als eisen worden gedefinieerd. Hier komt 
het  sika® FloorJoint pd voegsysteem tot zijn recht. Het voor-
gefrabriceerde profiel van koolvezelversterkt polymeer beton 
past zich naadloos en vrijwel onzichtbaar aan het aangren-
zende kunsthars aan.

aansluiting van goten en afvoerkanalen

Sikafloor®-378/-264  Sikafloor® coatingssysteem

     
     Sikafloor®-156

  lijmbed: Sikadur®-31 CF normaal

 waterdichte voegband: Sikadur® Combiflex® SG (optioneel)

 rugvulling

 Sika® FloorJoint PD

 Sikafloor® coating voor parkeergarages
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� Op 6 continenten
� in 84 landen
� meer dan 120 productie- en marketinglocaties
� wereldwijd 16.000 werknemers

sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de 
markt van gespecialiseerde chemische toepassingen. sika voorziet zowel 
de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, 
trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van haar producten.

sika’s productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulpstof-
fen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen 
en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële vloeren 
en systemen voor zowel daken als waterdichting. sika is wereldwijd aan-
wezig in 84 landen en heeft meer dan 16.000 werknemers en is daarom 
op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar 
klanten.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden 
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te utrecht onder 
nummer 28/2006) van toepassing. 

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het
product informatieblad. ©
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sika - uw lOkale partner met een 
wereldwiJde aanwezigHeid
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ISO 9001 / ISO 14001

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
zonnebaan 56 tel: +31 (0)30 - 241 01 20
3542 eg utrecht Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
postbus 40390 info@nl.sika.com
3504 ad utrecht www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
duurstedeweg 7 tel: +31 (0)570 - 620 744
7418 Ck deventer Fax: +31 (0)570 - 608 493
postbus 420 verkoop.pulastic@nl.sika.com
7400 ak deventer www.pulastic.com




