
PRODUCTINFORMATIEBLAD
SikaCor® PUR SW
1-COMPONENT, TEERVRIJE, POLYURETHAAN COATING VOOR EEN HOGE BESCHERMING VAN
STAAL

PRODUCTOMSCHRIJVING
Hoog slijtvast, 1-component, teervrije polyurethaan
coating, vochtuithardend.
Oplosmiddelarm verwijzend naar Protective Coatings
richtlijn van de Duitse Paint Industry Association (VdL-
RL 04).

TOEPASSING
SikaCor® PUR SW dient alleen door ervaren professio-
nals te worden verwerkt.
Voor de bescherming van staal in contact met water,
zoals hydraulische staalconstructies, chemische indu-
strie, haven en sluis installaties, etc.
Speciaal geschikt voor renovatie van oude zwarte
coatings (bijv. koolteer pek en teer epoxy hars coa-
tings).

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Taai-hard, robuust▪
Snel belastbaar met water▪
Applicatie bij lage temperaturen en hoge relatieve
luchtvochtigheid

▪

Geschikt voor kathodische beschermingssystemen▪

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN
Toegelaten en vastgelegd door de Federal Institution
for Hydraulic Engineering (BAW).

▪

Getest volgens NORSOK M501, rev. 6, system Nr. 1.▪

PRODUCTINFORMATIE
Verpakking SikaCor® PUR SW 15 kg net.

Sika® Thinner S 25 l, 10 l and 3 l

Uiterlijk / kleur Zwart, roodbruin, circa RAL 7032, circa RAL 9002
Andere kleuren op verzoek.
Kleine kleurafwijkingen zijn onvermijdelijk vanwege de aard van de grond-
stoffen.
SikaCor® PUR SW kan verkrijten of vergelen indien deze frequent wordt
blootgesteld aan weersinvloeden.
In geval van hogere eisen voor de kleurvastheid zijn toplagen met de Sika-
Cor® EG-4 of SikaCor® EG-5 aanbevolen.

Houdbaarheid 6 maanden

Opslagcondities In originele verzegelde verpakking in een koele en droge omgeving.

Soortelijk gewicht SikaCor® PUR SW ~1,4 kg/l
SikaCor® Zinc PUR ~2,8 kg/l
SikaCor® PUR-1 ~1,6 kg/l
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Vaste stofgehalte Product in volume in gewicht
SikaCor® PUR SW ~72 % ~80 %
SikaCor® Zinc PUR ~65 % ~89 %
SikaCor® PUR-1 ~58 % ~78 %

TECHNISCHE INFORMATIE
Chemische resistentie SikaCor® PUR SW is bestand tegen vers water, brak en zout water, neutra-

le zouten, minerale en motorolie, vet olie, reinigingsmiddelen etc.

Thermische weerstand Droge hitte tot + 100ºC

SYSTEEMINFORMATIE
Systemen Staal:

1 x SikaCor® Zinc PUR
2 - 3 x SikaCor® PUR SW

Onderhoud coating op staal:
Bijwerken met
1 x SikaCor® PUR-1
1 - 2 x SikaCor® PUR SW

VERWERKINGSINFORMATIE
Verdunner Sika® Verdunner S

Indien nodig mag er maximaal 5 % Sika® Verdunner S worden toegevoegd
om de viscositeit aan te passen.

Opgelet: om een volledige doorharding te bereiken mag alleen de aanbe-
volen verdunner worden gebruikt. Andere verdunners kunnen leiden tot
uithardingsproblemen.

Verbruik Theoretisch materiaalverbruik / dekking zonder verlies van gemiddelde
droge laagdikte.

Produkt
SikaCor®
PUR SW

SikaCor®
Zinc PUR

SikaCor®
PUR-1

Droog 200 μm 80 μm 80 μm
Nat 280 μm 125 μm 140 μm
Verbuik ~0,390 kg/m2 ~0,345 kg/m2 ~0,220 kg/m2

Dekking ~2,55 m2/kg ~2,90 m2/kg ~4,55 m2/kg

Behalve op kleine oppervlakken mag de droge laagdikte van 150 micron
SikaCor® Zinc PUR, 180 micron SikaCor® PUR 1 en 400 micron SikaCor® PUR
SW per laag niet worden overschreden.

Producttemperatuur Minimaal + 5°C

Relatieve luchtvochtigheid Relatieve luchtvochtigheid: min. 30% en max. 98%, de temperatuur van de
ondergrond dient minimaal 3 ºC boven het dauwpunt. De ondergrond
dient droog en vrij van ijs te zijn.

Oppervlaktetemperatuur Minimaal + 0°C

Wachttijd tot overlagen Minimaal 4 uur
Maximaal 6 maanden

Droogtijd Droogtijd
Afhankelijk van de laagdikte, luchtvochtigheid en temperatuur zal de uit-
eindelijke hardheid wordt bereikt binnen 1 week.
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VERWERKINGSINSTRUCTIES
VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Staal:
Stralen in de voorbehandelingsgraad Sa 2½ conform
EN ISO 12944, deel 4. Vrij van vuil, vet en olie.

Oude coatings:
In geval van goed hechtende oude coating voldoet
grondig reinigen. Indien nodig kan de hechting van de
oude coating worden verbeterd door sweep stralen.
Verwijder losse delen. In geval van belasting door on-
derdompeling, condensatie en spatwater moeten be-
schadigde delen worden ontroest tot PSa 2½. In geval
van blootstelling aan weersinvloeden ontroesten tot
PSt 3. Het opzetten van een proefvlak is sterk aanbe-
volen.

MENGEN

SikaCor® PUR SW is gereed voor gebruik. Voorafgaand
aan de applicatie grondig roeren. Toevoegen van ver-
dunner vermindert de standvastheid en verlaagd de
droge laagdikte. Open verpakkingen binnen één dag
verwerken.

VERWERKING

De aangegeven droge laagdikte wordt met airless-spui-
ten bereikt. Het verkrijgen van een uniforme laagdikte
en een gelijkmatig optisch resultaat is afhankelijk van
de werkwijze. In het algemeen geeft spuitverwerking
het beste resultaat. De toevoeging van oplosmiddel re-
duceert de standvastheid en de droge laagdikte. Bij
verwerking met kwast of roller zijn voor vereiste laag-
dikten, afhankelijk van constructie, plaatselijke om-
standigheden en kleur, mogelijk meer lagen noodzake-
lijk. Voor aanvang van het spuitwerk is het zinvol om
door middel van een proefvlak ter plaatse te testen of
het resultaat aan de eisen voldoet.

Kwasten of rollen

Spuiten:
Spuitmond 1,7 - 2,5 mm▪
Spuitdruk 3 - 4 bar▪

Airless-spuiten:

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Sika® Verdunner S

WAARDE BASIS
Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn ge-
baseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wij-
zigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN
Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke
lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor
dit product van land tot land kunnen verschillen. Raad-
pleeg het lokale productinformatieblad voor de precie-
ze productinformatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering,
opslag en afvoer van chemische producten, dient de
gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad
te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische,
toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gege-
vens.

WETTELIJKE KENNISGEVING
De informatie, en met name de aanbevelingen met be-
trekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op ba-
sis van de huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behan-
deld en toegepast onder normale omstandigheden. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderla-
gen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zoda-
nig dat er geen garantie kan worden ontleend met be-
trekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voort-
vloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of
enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendoms-
rechten van derden dienen te worden gerespecteerd.
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige
algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het productinformatieblad
te raadplegen voor het betreffende product. Exempla-
ren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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SIKA NEDERLAND B.V.
Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel:  31 (0) 30-241 01 20
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