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KENNIS 

Kies voor kwaliteit
Geen onaangename verrassingen tijdens of na applicatie. 

Kies voor de betrouwbaarheid van de Sikkens Crafco  

producten. Alle producten zijn afkomstig van één leverancier. 

Kies voor advies en begeleiding
Bij het afgeven van een systeemgarantie maken wij altijd 

vooraf een advies en kunnen wij begeleiding op het werk 

verzorgen. Hierdoor weten we dat het juiste product op  

een goede manier en onder geschikte omstandigheden 

wordt toegepast.

Kies voor zekerheid en garantie
Bij de afwerking van vloeren willen we allemaal hetzelfde: 

een betrouwbaar eindresultaat met zo min mogelijk  

risico’s. Dat begint met een kwalitatief goed product en 

vraagt om kennis van zaken. 

Ben je niet helemaal zeker van de juiste oplossing of 

vraagt je opdrachtgever om garantie? Geen probleem. 

Op jouw verzoek begeleiden we je met het project,  

van advisering tot garantie.

Mogelijkheden voor gecertificeerde en  
non-gecertificeerde Crafco applicateurs
De volgende Crafco producten zijn alleen leverbaar voor 

geselecteerde applicateurs met een Crafco certificaat: 

Crafco QF Pur NC, Crafco Flex Base en Crafco Flex Top. 

Deze  Sikkens Crafco-certificaten zijn persoonsgebonden 

en voor het afgeven van systeemgarantie moet een  

certificaathouder op het werk aanwezig zijn. Bij het  

vooraf gemaakte advies worden de namen van de  

geselecteerde applicateurs meegeleverd. Dat geeft  

de opdrachtgever keuze in zekerheid en de applicateur 

naamsbekendheid met vertrouwen.

SYSTEMEN

Kies voor eenvoud
Voor iedere toepassing een duidelijk systeem, dat maakt 

kiezen eenvoudig. Daarom heeft Sikkens de verschillende 

vloeren in duidelijke categorieën verdeeld met daarbij  

het meest geschikte systeem. Alle actuele systeem- en 

productinformatie vind je op www.sikkens-crafco.nl of 

www.sikkens.nl.

Kies voor een totaaloplossing
Bij de afwerking van vloeren kan je te maken krijgen met 

meer disciplines dan alleen de vloercoating. Ook hierin 

denken wij graag met je mee. Sikkens Crafco maakt ook 

gebruik van de expertise van anderen om te komen tot de 

beste totaaloplossing. Denk hierbij aan reparatiemiddelen 

en kitten.

MARKTCONFORME PRIJS

Kies voor voordeel
Je bestelt Sikkens Crafco eenvoudig bij jouw vertrouwde 

Sikkens Center. Vervolgens worden alle Sikkens Crafco 

producten af fabriek bij je geleverd. Kortom; zo min  

mogelijk schakels om te komen tot een gunstige prijs.

Van boven naar beneden
	 Crafco QF Pur NC
 	 	Crafco QF Pur NC 

incl. Zand of Flakes
	 Crafco UP / UP Fast

Van boven naar beneden
	 Crafco Flex Top
	 Crafco Flex Base

Crafco QF Pur NC Crafco Flex Base Crafco Flex Top Crafco RML Crafco UP Crafco UP Fast Crafco PTC Crafco MC Flex

Verpakking (ltr) 5 en 20 ltr 20 ltr 5 ltr 2,5 ltr 5 ltr / 20 ltr 5 ltr 5 ltr / 20 ltr 5 ltr Verpakking (ltr) 

Verpakking (kg) 7 en 28 kg 22 kg 6,5 kg (kleurloos 5,25 kg) 3 kg 5,5 en 22 kg 6 kg 6,5 kg en 26 kg 7,5 kg Verpakking (kg)

Applicateurs Uitsluitend voor Crafco  
gecertificeerde applicateurs

Uitsluitend voor Crafco  
gecertificeerde applicateurs

Uitsluitend voor Crafco  
gecertificeerde applicateurs

Gecertificeerde en NON-ge- 
certifieerde Crafco applicateurs

Gecertificeerde en NON-ge-
certifieerde Crafco applicateurs

Gecertificeerde en NON-ge- 
certifieerde Crafco applicateurs

Gecertificeerde en NON-ge-
certifieerde Crafco applicateurs

Gecertificeerde en NON-ge-
certifieerde Crafco applicateurs

Applicateurs

Toepassing Binnen en buiten Buiten Buiten Buiten Binnen en buiten Buiten Binnen Buiten Toepassing 

Toepassingsgebied 1.  Toepasbaar als chemicaliën 
vaste en mechanisch 
belastbare afwerking van 
vloeren en vloeren waar 
vloeistofdichtheid vereist is

2.  Toepasbaar als seal laag  
op ingestrooide decoratieve 
vloeren

3.  Toepasbaar als troffelvloer  
en als snelle schraplaag

Toepasbaar voor het water-
dicht afwerken van galerijen 
en balkons, waarbij scheuren, 
naden en (spontane) dilataties 
worden overbrugd.  
Altijd te gebruiken in com-
binatie met Crafco Flex Top

Toepasbaar voor het afwerken  
van Crafco Flex Base

1.  Toepasbaar bij het repareren  
van beton, het vullen van  
grindnesten, beschermen 
van vrijgekomen wapening, 
dichten van niet dilaterende 
scheuren, voegen en naden

2.  Toepasbaar bij het vast - 
zetten van nieuwe hemel 
water doorvoeren

1.  Toepasbaar als primer 
onder diverse coatings  
en troffelvloeren

2.  Toepasbaar als tackcoat  
(kleeflaag) onder mortels  
op basis van epoxyhars

3.  Toepasbaar met  
toevoeging van Crafco  
Troffelzand als troffelvloer

Toepasbaar als snelle  
hechtprimer onder  
Crafco QF PUR NC

Toepasbaar voor duurzame  
afwerking van binnenvloeren,  
wanden en als primer  
onder Crafco binnen-
afwerkingssystemen

Toepasbaar in lichte tot  
middelzware mechanische  
belasting zoals galerijen,  
balkons, terrassen, trappen 
etc.

Toepassingsgebied

Bindmiddel Oplosmiddelvrije  
polyurethaan

2K Oplosmiddelvrije  
polyureum

2K Oplosmiddelvrije  
polyureum

2K Oplosmiddelvrije  
epoxy

2K Oplosmiddelvrije  
epoxy

2K Oplosmiddelarme  
epoxy

2K Watergedragen  
epoxy

1K Vochtuithardende  
polyurethaan

Bindmiddel

Temperatuur 0-30°C 10-30°C 10-30°C 10-30°C 12-30°C 0-20°C 10-30°C 10-30°C Temperatuur

Praktisch rendement 
(ltr)

2-4 m² / ltr per laag 0,7 m² / ltr per laag 6,5 m² / ltr per laag - 2 - 5 m² / ltr per laag 5 m² / ltr per laag 4-6 m² / ltr per laag 4-5 m² / ltr per laag Praktisch rendement 
(ltr)

Praktisch rendement 
(kg)

0,35-0,7 kg / m² per laag 1,5 kg / m² per laag 0,195 kg / m² per laag - 0,22 - 0,55 kg / m² per laag 0,24 kg / m² per laag 0,22 - 0,33 kg / m² per laag 0,3 - 0,375 kg / m² per laag Praktisch rendement 
(kg)

Overlaagbaar 
min./max.

Minimaal 2,5 uur /  
maximaal 24 uur

Minimaal 16 uur /  
maximaal 72 uur

Minimaal 16 uur /  
maximaal 72 uur

24 uur Minimaal 16 uur /  
maximaal 72 uur

Minimaal 2,5 uur /  
maximaal 24 uur

Minimaal 16 uur /  
maximaal 72 uur

Minimaal 16 uur /  
maximaal 72 uur

Overlaagbaar 
min./max.

Volledig belastbaar na 10 uur 16 uur 16 uur 7 dagen 16 uur 5 uur 7 dagen 7 dagen Volledig belastbaar na

Kleuren en  
glansgraden

Ca. 62 kleuren /  
hoogglans

Ral 7037 12 Ral kleuren /  
zijdeglans

- Lichtgeel transparant Kleurloos Uitgebreid kleurenprogramma / 
zijdeglans

15 tinten grijs en 1 tint beige / 
zijdeglans

Kleuren en  
glansgraden

BREAAM keurmerk Ja, en voldoet aan HACCP Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee BREAAM keurmerk

Unieke  
eigenschappen

• Zeer duurzaam
• Goed reinigbaar
•  Toe te passen als glad  

en als anti-slip-systeem

•  Hoge elasticiteit  
max. rek. 400%

• Waterdicht
•  Geluiddempend en  

schokabsorberend
• Naadloos oppervlak & slijtvast

• Niet vergelend
• Goed kleurbehoud
•  Hoge elasticiteit  

max. rek. 400%
• Goed te reinigen

• Zeer goed te modelleren
• Geen hardingskrimp
•  Waterdicht in een laag  

van 5 mm
• Goed chemicaliënvast

• Osmose ‘ongevoelig’
•  Direct af te werken  

met reparatiemortels  
en troffelvloeren

• Grote kleefkracht

•  Goed impregnerend  
vermogen

•  Verzekert een goede  
hechting aan beton

•  Vermindert de zuiging  
van poreuze ondergronden

• Waterverdunbaar
•  Goede chemische  

bestandheid
•  Goed bestand tegen  

weekmakers uit autobanden

•  Scheuroverbruggend  
max. rek. 300%

•  Uitstekende  
buitenduurzaamheid

• Prettige verwerking
• Anti-slip is mogelijk

Unieke  
eigenschappen

SYSTEEM OPBOUW

Voetgangerstunnel NS-station Zwolle
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