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Sikacrete®-08 SCC

Construction

Beton samozagęszczalny (SCC)
Opis produktu

Sikacrete®-08 SCC jest to gotowa do użycia sucha mieszanka betonowa.

Zastosowanie

Sikacrete -08 SCC można stosować do:
 Niewielkich pracach betoniarskich
 Naprawy ubytków betonu
 Pracach betoniarskich w domu i ogrodzie
 Podlewek i zakotwień w betonie
 Wypełnienia szczelin, ubytków i wgłębień w betonie

Właściwości

®
Stosowanie Sikacrete -08 SCC niesie za sobą następujące korzyści:
 Nie trzeba go wibrować
 Łatwość i szybkość układania dzięki wysokiej płynności
 Niewielki nakład pracy przy układaniu mieszanki
 Estetyczny wygląd powierzchni

®

Dane produktu
Postać
Barwa

Szara, sucha mieszanka betonowa o uziarnieniu 0-8 mm, gotowa do użycia po
zmieszaniu z wodą.

Opakowanie

25 kg worki

Składowanie
Warunki składowania /
Czas przydatności do
użycia

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieotwieranym i nieuszkodzonym
opakowaniu, w temperaturze od +1ºC do + 35°C najlepiej zużyć w ciągu 12
miesięcy od daty produkcji.. Chronić przed wilgocią, bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym i mrozem.

Dane techniczne
Odczyn pH

11 ÷ 13,5 po zmieszaniu z wodą

Właściwości
mechaniczne
Wytrzymałość na
ściskanie

30 ÷ 35 N/mm² (po 28 dniach w temperaturze +20°C) zależnie od ilości wody
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Informacje
o systemie
Szczegóły aplikacji
Wydajność

Z 25 kg składnika sypkiego można uzyskać około 13 litrów świeżego betonu.

Construction

Instrukcja aplikacji
Proporcja mieszania

2,5 – 2,9 litra wody na opakowanie 25 kg suchego składnika zależnie od
oczekiwanego efektu upłynnienia.

Czas mieszania

Wstępnie zamieszać sam suchy składnik, następnie dodać wody. Mieszać za
pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez 2 - 3 minuty.

Czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą wody.
Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Czas przydatności do
użycia

Materiał należy zużyć w ciągu 30 minut od momentu dodania wody do składnika
sypkiego (w temperaturze +20°C).

Uwaga

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

Ochrona zdrowia
i środowiska
Warunki BHP

W czasie pracy nosić rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą
umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z okiem lub śluzówką należy
natychmiast je spłukać obficie czystą, ciepłą wodą i wezwać pomoc lekarską.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Ochrona środowiska

Należy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy użyciu wody.
Materiał związany może być usuwany jak zwykły gruz betonowy.

Uwagi prawne
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów,
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego
żądanie.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
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Tel. +48 22 31 00 700
Fax +48 22 31 00 800
e-mail sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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