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SikaCim® Color 
Kleurstof voor mortel en beton 

Product-
omschrijving 

SikaCim® Color is een synthetische kleurstof op basis van minerale oxiden, 
geschikt voor het kleuren van mortel, beton en cementgebonden pleisterwerk. 

Eigenschappen/ 
voordelen 

 Zeer goed te mengen met mortel, beton en cementgebonden pleisterwerk 

 Eenvoudig te verwerken 

 Nauwkeurig te doseren 

 Heeft geen invloed op de andere SikaCim® producten te weten: 

 waterdichting, plastificeerder, antivries en hechtverbeteraar 

 Heeft geen invloed op bindtijd c.q. uitharding 

 Goed UV-bestendig 

Productgegevens  

Vorm  

Uiterlijk/kleur Zwart, rood, geel, oker, blauw 

Verpakking  Zwart can à 0,7 kg- doos à 6 stuks                                           

 Rood can à 0,8 kg - doos à 6 stuks 

 Geel can à 0,4 kg - doos à 6 stuks                              

 Oker can à 0,4 kg - doos à 6 stuks 

 Blauw can à 0,7 kg – doos à 6 stuks 

SikaCim® Color is voorgedoseerd voor 50 kg cement 

Opslag  

Opslagcondities/ 
houdbaarheid 

In originele ongeopende verpakking droog opgeslagen tussen +5°C en +25°C ca. 3 
jaar 

Systeem 
Informatie  

Verwerkings-
instructies  

 

Verwerking SikaCim® Color in de juiste verhouding (1 tot 2 can(s) per 50 kg cement) toevoegen 
aan het droge mengsel. Ca. 2 minuten mengen zodat een homogeen, egaal 
gekleurd mengsel ontstaat, alvorens water toe te voegen.                                            
Het kleureffect is mede afhankelijk van de hoeveelheid water in het mengsel, de 
manier van verwerken en de kwaliteit van het cement. Zorg voor schaduw bij de 
verwerking van de SikaCim® Color. 
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Waarde basis  
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op 
laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de 
omstandigheden. 

Gezondheids- en 
veiligheidsinformatie 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van 
chemische producten, dient de gebruiker het meest recente 
productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, 
ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens. 

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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