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SikaGrip® 

SikaGrip®   
Antisliptoevoeging voor vloercoatings 

Product-
omschrijving SikaGrip® is een antisliptoevoeging, bestaande uit Aluminium en Silica, voor 

gekleurde seallagen bij kunstharsgebonden vloerafwerkingen. 

Toepassingsgebieden Ter verkrijging van een licht antislip in vloercoatings, bij een lichte tot gemiddelde  
gebruiksbelasting. 

Toepasbaar in Sikafloor-261 / -354 / -357 / -400 N Elastic / -2530 W en          
SikaCor-EG 5. 

Eigenschappen/  

voordelen 

 
 
 
 
 

Lichtgewicht (zakt niet uit) 
Inert materiaal 
Onoplosbaar in water 
Onbrandbaar 
Levert goede antislipeigenschappen 

Productgegevens  

Vorm  

Uiterlijk/kleur Poeder, grijs 

Bij toepassing in lichte en slecht dekkende kleuren, kan de dekkracht onvoldoende 
zijn en blijft de vulstof zichtbaar. Proeven vooraf geven meer inzicht. 

Verpakking Emmertjes à 0,4 kg 

Technische gegevens  

Basis Aluminium, Silica 

Soortelijk gewicht 0,35 – 0,45 g/cc 

Hardheid Mohs schaal 5 

Korrel afmeting Circa 5 – 300 μm 

Thermisch 1200ºC – 1350ºC (smelttemperatuur) 

Systeeminformatie  

Verwerkingsdetails  

Verbruik 0,4 kg SikaGrip® is voldoende voor ca. 10 kg coating.  

Het verbruik van de coating, waarin SikaGrip® is toegevoegd, mag niet meer dan 
0,3 kg/m² bedragen. Proeven vooraf geven meer inzicht.  

Alle waarden zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid 
van de ondergrond en materiaalverlies enz. 
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Verwerkings-
instructies 

 

Mengen Voeg, na het mengen van de coating (volgens betreffende productinformatieblad), 
SikaGrip® in de juiste hoeveelheid toe en meng nogmaals kort tot een homogeen 
mengsel. 

Te snelle en te lange menging moet vermeden worden om luchtinsluitingen te 
minimaliseren. 

Menggereedschap SikaGrip® moet grondig met de coating gemengd worden met een elektrische 
menger op lage snelheid (300 – 400 r.p.m.) of andere geschikte mengapparatuur. 

Aanbrengen / 
gereedschap 

 

Seallaag met antislip :                                                                                                   
De coating, waaraan SikaGrip® is toegevoegd, kruislings, egaal en zorgvuldig 
verdelen met behulp van een kortharig, niet-pluizende 2-componenten vachtroller, 
zonodig narollen met een brede vloerroller ter voorkoming van baanvorming. 

Een streepvrije afwerking wordt bereikt als gedurende de verwerking steeds “nat in 
nat”  aangesloten wordt. 

Voorzorgs-
maatregelen  

Beschermende 
maatregelen 

Stofmasker dragen.                                                                                     
Oogcontact vermijden.                                                                                             
Het bevat geen deeltjes die kleiner zijn dan 5 μm en geeft daarom geen 
ademhalingsproblemen. 

Transport Geen gevaargoed 

Wettelijke 
kennisgeving 

 

 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 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 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 
productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product, 
exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. 
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 Sika Nederland B.V. 

Postbus 40390 
3504 AD Utrecht 
Nederland 

 
Telefoon +31 (0) 241 01 20 
Fax +31 (0) 241 44 82 
www.sika.nl 
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