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Sika WT rendszer
Üzembiztos vízzáró betonszerkezetek építése
TÓTH lÁSZLÓ TM felelős
Sika Hungária Kft.

A Sika 1910-es alapítása óta folyama-
tosan a vízszigetelések, vízzáró adalékok
fejlesztőinek az élvonalába tartozik. Első
terméke a Sika-1, ami egy vízzárást bizto-
sító habarcs adalékszer volt. Az eltelt több
mint egy évszázad alatt sokat változott a
technika, az egyes szerkezetekkel szemben
támasztott követelmények rendszere, a
lényeg viszont maradt: szükség van olyan
megoldásokra, amelyek alkalmazásával
megakadályozható a víz vagy egyéb káros
anyag átjutása a szerkezet határoló elemein.

Az egyes környezeti és szárazsági kö-
vetelményektől függően a legkülönfélébb
megoldások választhatóak a Sika eszköz-
tárából, a különféle lemezes szigetelések-
től a hagyományos, betonba keverhető
vagy arra felkenhető rendszerekig.

Ennek az eszköztárnak képezik részét
a Sika különböző vízzáróság fokozó/nö-
velő adalékszerei. Az eszköztár legújabb
tagja a Sika WT termékcsalád.

Termékcsalád, mivel az egyes régióktól
függően ennek a családnak meglehető-

Sorozat Termékmátrix

Sika"WT-laO Sorozat Sika® Sika" Sika" Sika" Sika®
(pórus blokkolás) WT-laO P WT-laO L WT-ll OP WT-ll 5 L WT-115 P

Sika®WT-200 Sorozat Sika" Sika® Sika" Sika" Sika'"
(kristályosodó) WT-200 P WT-200 L WT-210 P WT-215 L WT-215 P

Sika"WT-300 Sorozat Sika® Sika" Sika"
(új Sika technológia) WT-300 P WT-300 L WT-310 P

1. táblázat A Sika" WT termékcsalád

1-2. kép A Sika WT-laO
a hidrofobizáláshoz
hasonló elven működik

3-4. kép A Sika WT~200 sűrű
kristálymátrixot képez a beton
kapi Iláris rendszerében
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sen sok tagja van. Ezekről tájékozódha-
tunk az 1. táblázatból.

A Sika WT-lOO-as sorozata alapve-
tően a hidrofóbizáláshoz hasonlítható
működési elvvel bír, ezzel gátolja a víz
behatolását a szerkezetbe.

A Sika WT-200-as sorozat tagjai kris-
tályosodásra képes összetevői segítségé-
vel szövik sűrűbb re a beton kapilláris
rendszerében a kristályok mátrixát, le-
csökkentve ezzel azt a keresztmetszetet,
amely a víz áteresztését lehetővé tenné. A
200-as sorozat aktív összetevőkből áll,
ami annyit jelent, hogy víz hatására a
kristályképződés képes újraindulni. Ilyen
módon képes a megjelenő repedések ke-
resztmetszetét lecsökkenteni víz jelenlé-
tében.

A legújabb a Sika WT-300-as sorozat,
mely jelenleg a fejlesztés és tesztelés stá-
diumában van. A későbbiekben nyilván
ennek. tulajdonságairól és előnyeiről is be
fogok tudni számolni.

A Sika Hungária termékpalettáján ezek
közül a vastaggal kiemelt Sika WT-200 P
jelű por formátumú termék érhető el.

A termék használata igen egyszerű.
Hozzá kell adni a betonkeverékhez, a ho-
mogenizálást a betonkeverő gép elvégzi.
Mindössze a készítendő keverék összeté-
telére vonatkozó néhány gyártói utasítást
kell szem előtt tartanunk a kívánt vég-
eredményeléréséhez.

Aki már belecsöppent olyan helyzet-
be, amikor egy meglévő - elvileg vízzáró
betonból készített - épületen belül meg-
jelenik a víz és üzemelés közben kell
megoldania a szivárgás megszüntetését,
az tud igazán értékelni egy olyan
megoldást, amely segítségével a beton
vízzárósága biztosított, sőt az esetleges
mozgások, teherátrendeződések során
keletkező repedések vízzárás ára, begyó-
gyulására is lehet számítani. Ez az a
biztonság, amit a Sika WT-200 P meg
tud adni. Ez az az érték, amely a fenn-
tartás, üzemeltetés szereplői számára óri-
ási biztonságot nyújt,

További előny a beton előállítását,
bedolgozását végzők számára, hogy a
Sika WT-200 P hozzáadásával a mai
kellően intenzív keverést biztosító keve-
rőgépek mellett a keverési időt nem
szükséges jelentősen megemelni. Annak
ellenére, hogy finom por, mely a beton-
keverékbe kerül, nem növekszik meg a
keverék vízigénye, és még a folyósítószer
adagolását sem kell megnövelni. Sőt a
termék speciális összetevőinek köszön-
hetően csökkenteni képes a keverővíz
mennyiségét - folyósít -, tehát az aktuá-
lis betonozási munka igényeitől függően
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