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Sika® MonoTop®-910 N 
Hechtbrug en corrosiebescherming van wapeningsijzer  

Product 
Omschrijving 

 
Sika MonoTop-910 N is een cementgebonden, silicafume verrijkte en kunststof 
verbeterde 1-component coating, gebruikt als hechtbrug en voor de 
corrosiebescherming van wapeningsijzer. Sika MonoTop-910 N voldoet aan de 
eisen van de norm EN 1504-7. 

Toepassingen  Geschikt voor de beheersing van anodische gebieden (Principe 11, Methode 
11.1 volgens EN 1504-9). 

 Geschikt als hechtbrug op beton en mortel 
 Geschikt voor beton reparatie als corrosiebescherming van het wapeningsijzer. 

Voordelen  Eenvoudig te mengen, alleen water toevoegen. 
 Gebruiksvriendelijke verwerking. 
 Uitstekende hechting op beton en staal. 
 Goede weerstand tegen indringing door water en chloriden. 
 Goede mechanische sterktes. 
 Aanbrengen door borstel- of spuitapplicatie. 

Proeven 
Testrapporten / 
Certificaten 

Voldoet aan de onderzochte parameters aan de eisen volgens EN 1504-3 uitgave 
2006 (Basiskeuring uitgevoerd door Onderzoeksinstituut Hartl, Seyring). 
Productiecontrole volgens EN 1504 door Onderzoeksinstituut Hartl, Seyring. 
 
Bezit een BENOR goedkeuring (BB-567-0220-0065-010). 

Productinformatie  

Vorm 
 

Uiterlijk / Kleur Grijze poeder 

Verpakking Zak van 25 kg 

Opslag 
 

Opslagcondities / 
Houdbaarheid 

12 maanden vanaf productiedatum, indien opgeslagen in originele niet geopend en 
onbeschadigde verpakking, op een frisse en droge plaats bij temperaturen tussen 
+5ºC en +35ºC. Beschermen tegen vocht. 
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Technische gegevens 
 

Basis Portland cement, silicafume, herdisperseerbaar polymeerpoeder, geselecteerde 
aggregaten en additieven 

Densiteit ~ 2,00 kg/liter (verse mortel)         (EN 
1290) 

Thermisch 
uitzettingscoëfficiënt 

15 x 10-6 m/(m x °C) 

Koolstofdioxidediffusie 
weerstandsgetal 

~ 200 µCO2 

Waterdampdiffusie 
weerstandsgetal 

~ 80 µH2O 

Chloridegehalte < 0,01%        (EN 1015-7) 

Mechanische / Fysische 
eigenschappen 

 

Druksterkte ~ 45 - 55 N/mm² (28 dagen, +20°C)         (EN 196-1) 

Buigtreksterkte ~ 5,5 - 7,5 N/mm² (28 dagen, +20°C)      (EN 196-1) 

Hechtsterkte 2 - 3 N/mm² (28 dagen op het beton) 

Vorst dooizout 
bestendigheid 

Hoog          (SIA 262/1) 

E-modulus ~ 20.000 N/mm² (statisch) 

Systeeminformatie  

Systeemopbouw Sika MonoTop-910 N is onderdeel van de Sika productreeks voor betononderhoud, 
welke voldoet aan het relevante deel van de Europese norm EN 1504. 
 
Hechtbrug/corrosiewering: 
- Sika MonoTop-910 N    normale eisen 
- SikaTop Armatec-110 EpoCem hogere eisen 
 
Betonreparatiemortel: 
- Sika MonoTop producten  betonreparatiemortels voor constructief 

     herstel 
- SikaTop-122 F 
- SikaTop SF 126 
 
Plamuurmortel: 
- Sika MonoTop-621   poriënvuller / uitvlakmortel 
- SikaTop-121 
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Nota op de uitvoering 
 

Verbruik Voor 1 liter verse mortel is circa 1,65 kg poeder nodig. 
 
Voor een hechtbrug: 
Voor hechtbrug is, afhankelijk van ondergrond en applicatie, circa 1,5 - 2,0 
kg/m²/mm laagdikte droge mortel (poeder) nodig. 
 
Voor corrosiebescherming van wapeningsijzer: 
Ongeveer 2 kg/m² droge mortel (poeder) nodig per laag van 1 mm dikte (in totaal 2 
lagen). 
 
Het werkelijke materiaalverbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond 
en de verwerkingsmethode. 

Kwaliteit van de 
ondergrond 

Beton: 
De ondergrond dient stevig en voldoende druksterk te zijn (min. 25 N/mm²), evenals 
een voldoende hechtsterkte te bezitten (min. 1,5 N/mm²). 
De ondergrond moet droog, schoon, vet en olievrij te zijn en zonder losse of slecht 
hechtende delen. Cementhuid, verflagen of oppervlakte behandelingen moeten 
volledig verwijderd zijn. 
De ondergrond vooraf voorbevochtigen tot de ondergrond verzadigd is en tijdens de 
verwerking dient de ondergrond matvochtig te zijn. Staand water vermijden. 
 
Staal: 
Schoon, vet en olievrij, vrij van roest, walshuid en beton resten. 
Minimale zuiverheidsgraag SA2. 
Bij twijfel vooraf een proefvlak maken (referentie EN 1504-10:2003). 

Toepassings-
voorwaarden / 
beperkingen 

 

Ondergrondtemperatuur Minimum +5°C / Maximum +30°C 

Uitvoering 
 

Mengverhouding Verwerking met borstel: 
5,25 liter water per zak van 25 kg. 
 
Verwerking door spuiten: 
5 liter water per zak van 25 kg. 

Mengen Giet de juiste hoeveelheid water in een mengkuip/vat. Voeg langzaam onder 
voortdurend mengen de poeder toe. Het mengen dient mechanisch te geschieden, 
met een elektrische menger, met een snelheid van maximaal 500 omwentelingen 
per minuut. Minstens 3 minuten mengen tot er een geschikte consistentie bereikt 
wordt (borstelbare niet druipende consistentie). 

Verwerking / Gereedschap Hechtlaag: 
Breng de dikvloeibare mortel met een borstel, rol of geëigende spuitapparatuur aan 
op de geprepareerde (voorbevochtigde) ondergrond. Goed inwrijven om alle 
oneffenheden te vullen. 
De opvolgende reparatiemortel dient hierin ‘nat-in-nat’ te worden aangebracht. 
 
Bescherming wapeningsijzer: 
Breng de eerste laag ± 1 mm dik aan met harde borstel, rol of spuittrechter op het 
voorbehandelde wapeningsijzer. De tweede laag van gelijke dikte na een wachttijd 
van 4 - 5 uur aanbrengen (bij +20ºC) en laten uitharden alvorens de reparatie-
mortel aan te brengen. 

Reinigen van het 
gereedschap 

Reinig alle gereedschappen onmiddellijk met water na gebruik. 
Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd. 

Praktische gebruiksduur ~ 90 - 120 minuten (bij +23°C) 
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Opmerkingen bij 
verwerking / Beperkingen 

Voor meer informatie betreffende de voorbehandeling van ondergronden zie de 
aanbevelingen in de EN 1504-10. 
 
Voorkom applicatie in rechtstreeks zonlicht, sterke wind en/of regen. 
 
Voeg niet meer water toe dan de voorgeschreven dosering. 
 
Alleen aanbrengen op zuivere voorbereide ondergronden. 

Waardenbasis Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op 
laboratoriumtesten. 
De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden 
waar wij geen controle over hebben. 

Lokale beperkingen Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als 
gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale product-
informatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden. 

Gezondheids- en 
veiligheids-
voorschriften 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van 
chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad 
die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. 

Herinnering Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

Wettelijke 
informatie 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden 
ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke 
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de 
verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in 
geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een 
uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen 
te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale 
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan 
worden op verzoek verstrekt. 
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CE markering 

 

1139 

Sika Österreich GmbH 
Dorfstraße 23 

A-6700 Bludenz 

08 

1139-CPD-1234/08 

EN 1504-7 

Producten voor bescherming tegen wapeningscorrosie voor 
gebruik voor andere toepassingen dan bij lage prestatie eisen 

in gebouwen en burgerlijke bouwkunde. 

Corrosiebescherming Voldoet 

Gevaarlijke bestanddelen Voldoet aan 5.3 
 

 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
Sika nv 
Pierre Dupontstraat 167 
BE-1140 Evere 
België 

Tel. +32 2 726 16 85 
Fax +32 2 726 28 09 
www.sika.be  

 


	Vorm
	Opslag
	Technische gegevens
	Mechanische / Fysische eigenschappen
	Nota op de uitvoering
	Uitvoering

