
Toepassing

n  De ondergrond moet proper zijn en bevochtigd worden met zuiver 
water (zonder stagenerend water)

n  Aanmaakoplossing: 1 volume Sika ViscoBond® verdunnen met 3 
volumes water

n  Hechtlaag: Meng 1 volume cement met 1 volume zand en de 
aanmaakoplossing tot het bekomen van een crème-achtig mengsel. 
De hechtlaag zorvuldig aanbrengen met een hard harige- of schuur-
borstel (dikte ~ 3 mm). Deklagen : nat in nat aanbrengen op de 
hechtlaag. Muurbepleisteringen : aanbrengen na droging van de 
hechtlaag. 
 
 
 
 
 
 
Verbruik: ~ 0,09 l/m2/mm

n   Mortel: Meng 1 volume cement met 2-3 volumes zand en de 
aanmaakoplossing tot het bekomen van de gewenste consistentie. 
Aanbrengen als gebruikelijk. 
 
 
 
 
 
 
Verbruik: ~ 0,3 - 0,4 l/10 l mortel

n  Beton: Voeg Sika ViscoBond® (5 à 10% van het cementgewicht) toe 
tijdens het mengproces. Het is aanbevolen om eerst een test uit te 
voeren.

Uw Sika verdeler

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden van 
toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat ueen product gaat 
gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkent.

Sika n.v. 
P. Dupontstraat 167 
1140 Brussel 
Tel: 02/726.16.85 
Fax: 02/726.28.09 
www.sika.be Ve
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Sika ViscoBond®

Know-how 
from Site to Shelf

DOE MEER MET MINDER

Nieuwe generatie hechtmiddel 
en hulpstof voor beton en mortel, 
geoptimaliseerd door ViscoCrete®

Sika ViscoBond ®

   3          :           1

   1          :           1

   1          :           2



Dankzij zijn doeltreffende formulering heeft Sika ViscoBond® een 30 % 
lager verbruik dan de gebruikelijke SBR (Latex) hechtmiddelen.

Sika ViscoBond® is een nieuwe generatie hechtmiddel, waterdichtings-
middel en plastificeerder die gebruikt kan worden voor:

Sika ViscoBond® bevat ViscoCrete® - de nieuwste 
Sika technologie op het gebied van hulpstoffen 
en wereldwijd succesvol gebruikt op de grootste 
werven.

1  Hechtmiddel voor een optimale hechting van bepleisteringen en 
deklagen op gladde oppervlakken.

2  Hulpstof voor herstel- en herprofileringsmortels.
3  Waterdichte bepleisteringen en bekledingen met verhoogde hechting 

en vermindering van scheurvorming. Verenigbaar met pleister op 
basis van gips of kalk.

4  Hoog bestendige deklagen/overlagingen met vermindering van 
stofvorming en hoge water- en slijtweerstand.

5 Mortel voor metselwerk en voegen van holle metselwerkvoegen.

..... en overal waar plastificeerder, hecht- en waterdichtingseigenschap-
pen vereist zijn.

Sika ViscoBond ®

Geoptimaliseerd 
door ViscoCrete®!

1

1

2

5

3

4

30% minder dan de 
gebruikelijke bussen maar 

hetzelfde rendement en een 
verbeterde prestatie

Vergeleken met de gebruikelijke hechtmiddellen biedt Sika ViscoBond® 
volgende voordelen:

n  Aanzienlijke verbetering van de verwerkbaarheid

n  Verhoogde waterdichting van zeer waterdichte mortels

n  Sika ViscoBond® is een CE gecertificeerd waterdichtingsmiddel 
voor beton en mortel.

n   Verhoging van de sterkte en duurzaamheid van beton/ 
mortel (bestand tegen vorst/dooi cyclus, afschuring, 
enz.). EN 934-2

Elke druppel 
Sika ViscoBond® 
verbetert uw 

mortel!

 
Hechting, waterdichting, plastificeerder en 
sterkte verbetering
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