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SikaTop®-122 F 
Voorgedoseerde door kunststofvezels versterkte hydraulische 
mortel voor betonherstelling 

Product 
Omschrijving 

 
Voorgedoseerde mortel bestaande uit: 
 component A (emulsiehars) 
 component B (cement en speciale vulstoffen) 
Na vermenging krijgt u een grijsachtige thixotrope mortel. 
 
Klassificatie R3 volgens EN 1504-3. 

Toepassingen  Herstelling van afschilferingen op palen, wanden, kolommen, terrassen, balken, 
enz. 

 Bijwerking van voegranden, neuzen van traptreden, hoeken van beton, balken, 
enz. 

 Herstelling van bepleisteringen op gevels, onderkanten van brugdekken, enz. 
 Opvoeging van metselwerk. 
 Herstelling van beton en bescherming van werken blootgesteld aan dooizouten 

en zeewater. 

Eigenschappen / 
Voordelen 

 Veilig bij gebruik: voorgedoseerd. 
 Eenvoudig voor te bereiden en te verwerken. 
 Snelle toename van de sterkte en uitzonderlijke mechanische eindsterkte. 
 Cohesie en beperking van de invloed van de krimp gecorrigeerd door de 

aanwezigheid van kunstvezels. 
 Uitstekend hechting op de meeste ondergronden (beton, mortel, steen, baksteen 

enz.). 
 Waterdicht. 
 Ongevoelig voor vorst-dooicycli en dooizouten. 
 Uitstekende bescherming van het wapeningsijzer. 
 Ongevaarlijke hantering. 
 Verenigbaar met drinkwater. 

Proeven 
Goedkeuringen / Normen CERILH: 

 PV n° 117.11: versnelde carbonatatieproef 
 PV n° 217: versnelde corrosieproef 
 
Technische onderzoek SOCOTEC : 
 CCT 15 ‘’Herstelling – Preventie – Bescherming’’ 
 CCT 24 ‘’Verankeringen’’ 
 
CE markering - EN 1504-3 : 
 SikaTop-122 F 

Principe 3 (betonherstelling) - Methode 3.1 en 3.3 
Principe 4 (structureel versterking) - Methode 4.4 

 
Belgaqua : 
 SikaTop-122 F bulkformulatie : alimentaire goedkeuring 
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Productinformatie  

Vorm 
 

Uiterlijk / Kleur Poeder, grijs. 

Verpakking Kit A+B van 14 en 35 kg 

Opslag 
 

Opslagcondities / 
Houdbaarheid 

12 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in onbeschadigde 
originele en verzegelde verpakking, in droge omstandigheden, vorst- en vochtvrij, 
bij temperaturen tussen +5°C en +30°C. 

Technische gegevens 
 

Densiteit Verse mortel : ~ 2,1 kg/l  

Korreldikte 0 à 2 mm 

Bindingstijd +5°C ~ 12 à 14 u 

+10°C ~ 9 à 10 u 

+15°C ~ 6 à 7 u 

+20°C ~ 4 à 5 u  

+30°C ~ 2u30 à 3u30 
 

Mechanische / fysische 
eigenschappen 

 

Druksterkte  +5°C +20°C 

1 dag 5 à 6 N/mm² 10 à 15 N/mm² 

2 dagen 11 à 12 N/mm² 15 à 25 N/mm² 

28 dagen 45 à 55 N/mm² 40 à 50 N/mm² 
 

Buigsterkte  +5°C +20°C 

1 dag 1 à 2 N/mm² 2,5 à 4 N/mm² 

2 dagen 3 à 4 N/mm² 6 à 8 N/mm² 

28 dagen 7 à 10 N/mm² 12 à 14 N/mm² 
 

Hechting Hechting op beton : ≥ 1,5 N/mm² na 28 dagen 

Schokbestendigheid Bestendigheid aan herhaalde vorst-dooicycli volgens NF P 18.857: 
geen zichtbare scheur noch loskomen 
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Systeeminformatie  

Nota op de uitvoering 
 

Verbruik Het verbruik hangt af van de aard en de ruwheid van de ondergrond en de 
aangebrachte laagdikte. 
Om een volume van 1 liter te herstellen hebt u ongeveer 2,1 kg SikaTop-122 F 
nodig. 

Kwaliteit van de 
ondergrond 

De ondergrond moet 28 dagen oud zijn en een aanhechtingssterkte van minstens 1 
N/mm². 

Voorbereiding van de 
ondergrond 

De ondergrond moet proper en gezond zijn en zonder losse of slecht hechtende 
delen. Olie-, en vetsporen, cementhuid, curing en alle bestanddelen die de hechting 
van de mortel kunnen benadelen moeten verwijderd worden. 
 
De zichtbare wapeningen moeten geborsteld of gezandstraald worden om alle roest 
te verwijderen, en dienen vervolgens behandeld te worden met het passiverend 
product Sika MonoTop-910 N. 
 
s’ Avonds voor de toepassing van het product dient de ondergrond opnieuw te 
worden bevochtigd. Tijdens de verwerking dient de ondergrond matvochtig te zijn. 
Waterstagnatie vermijden. 

Toepassings-
voorwaarden / 
beperkingen 

 

Ondergrondtemperatuur Minimaal +5°C - Maximaal +30°C 

Omgevingstemperatuur Minimaal +5°C - Maximaal +30°C 

Uitvoering 
 

Voorbereiding van het 
mengsel 

SikaTop-122 F wordt geleverd in voorgedoseerde kits. Giet de volledige hoeveel-
heid component A (emulsie hars) in een zuivere kuip. Voeg er geleidelijk de 
volledige hoeveelheid component B aan toe en meng met een op lage snelheid 
ronddraaiende (ongeveer 200 t/min.) elektrische of pneumatische menger. Het 
mengen mag eveneens in een menger met verticale as gebeuren. Mengen tot men 
een homogene, thixotrope mortel met uniforme kleur wordt bekomen. 

Verwerking / Gereedschap Gereedschap 
Plakspaan, truweel, geexpandeerd polystyreen, spuitgereedschap, elektrische of 
pneumatische menger met lage toerental. 
 
Breng het product volgens de klassieke methode aan met de plakspaan of het 
truweel. 
Werk het oppervlak, zodra de mortel begint te trekken, desgevallend af met de 
polierblok of geëxpandeerd polystyreen. 
SikaTop-122 F kan eveneens mechanisch worden aangebracht door spuiten. In dit 
geval wordt materieel rechterpistool toegepast. 

Reinigen van het 
gereedschap 

Reinig alle gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. 
Uitgehard materiaal kan uitsluitend mechanisch worden verwijderd. 

Praktische Gebruiksduur +5°C 2 à 3 u 

+10°C 1 à 2 u 

+15°C 1 à 1u50 

+20°C 60 min 

+30°C 20 à 25 min 
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Opmerkingen bij 
verwerking / Beperkingen 

Minimale laagdikte: 5 mm 
Maximale laagdikte: 30 mm 
SikaTop-122 F kan regen verdragen 6 uur na toepassing (bij +20°C). 

Uitharding 
 

Bescherming tegen 
uitdroging 

Zoals alle klassieke mortels, dient SikaTop-122 F na de verwerking en tijdens de 
uitharding te worden beschermd tegen vorst, wind en zon. 

Waardenbasis Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op 
laboratoria testen. 
Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten 
ons controle. 

Lokale beperkingen Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit 
product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het locale productinformatie-
blad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden. 

Veiligheids- en 
gezondheids-
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 De geharmoniseerde Europese norm ‘’Producten en systemen voor de herstelling 
en bescherming van betonnen structuren – Definities, eisen, kwaliteitscontrole en 
evaluatie van de overeenstemming – Deel 3 Structurele en niet-structurele 
herstelling’’ specificeerd de identificatie, prestatie (incluis duurzaamheid) en 
veiligheid van de gebruikte producten voor de herstelling van betonnen 
oppervlakken (zowel de structuren van gebouwen of burgerlijke bouwkunde). 
 
Niet-structurele herstelling valt onder deze specificatie - deze moet CE-gelabeld zijn 
volgens Bijlage ZA.2, Tabel ZA.2 overeenstemming 2+ en voldoen aan de eisen 
van het verleende mandaat van de Bouwproductenrichtlijn (89/106/CE): 
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Sika sa, Usine de Gournay en Bray 
Z.I. de l’Europe 

FR - 76220 Gournay en Bray 
08 

0333-CPD-03005 
EN 1504-3 

Structureel herstelproduct voor beton 
PCC mortel (op basis van cement) 

Druksterkte klasse R3 

Gehalte chloor-ionen ≤ 0,05% 

Hechtsterkte ≥ 1,5 MPa 

Carbonatatieweerstand test geslaagd 

E-Modulus PND 

Thermische bestendigheid, Deel 1: Dooi-
Vorst 

≥ 1,5 MPa 

Capillaire absorptie ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5 

Brandreactie Euroklasse F 

Gevaarlijke bestanddelen conform 5,4 
 

 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
Sika nv 
Pierre Dupontstraat167 
BE-1140 Evere 
België 

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