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DUZZADÓ 
KIÖNTŐHABARCSOK



MEGFELELNI A KIHÍVÁSNAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁG 
 
A SikaGrout®-334  és a SikaGrout®-212 28% cement kiegészítő 
anyagot (SCM) tartalmaz pernye formájában, hogy a cement egy 
részét helyettesítse. 
 
Más azonos teljesítményű termékkel összehasonlítva a SikaGrout®-
334 és SikaGrout®-212 bizonyítottan csökkenti a káros környezeti 
hatásokat. 

 
ELŐNYÖK 
 
3 lényeges káros környezeti hatás csökkentése 
￭    kb. 12%-kal csökken a gyártási energiaigény 
￭    kb. 17%-kal csökken a szén-dioxid kibocsátás 
￭    kb. 16%-kal kevesebb hozzájárulás a nyári szmog 
     kialakulásához 
 
FENNTARTHATÓ SikaGrout® MEGOLDÁSOK 
 
￭    csak vizet kell hozzáadni 
￭    önthető 
￭    zsugorodás kompenzált 
￭    csökkentett környezetterhelés 



SikaGrout®-334

Magas teljesítményű, duzzadó, 
zsugorodásmentes kiöntőhabarcs

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
Kiöntőhabarcsként az alábbiakhoz: 
￭    oszlopok 
￭    rögzítőelemek 
￭    védőkorlátok 
￭    hídgerendák 
 
Aláöntésként az alábbiakhoz: 
￭    gépalapok 
￭    sínpályák 
￭    üregek betonban 
 
JELLEMZŐK/ELŐNYÖK 
￭    10-125 mm rétegvastagság között használható 
￭    önterülő 
￭    kiváló terülési tulajdonságok 
￭    gyors és magas szilárdságfejlődés 
￭    zsugorodáskompenzált 
￭    szilárdulás előtt duzzad az optimális  
     helykitöltés eléréséhez 
￭    ütés-, vibráció- és hőálló 
￭    kiváló tapadás betonon 
￭    önthető és pumpálható 
￭    könnyű használat  
     (felhasználásra kész habarcs)

Szín: szürke 
Kiszerelés: 25 kg (zsák) 
Kiadósság: 11,5-12 l/25 kg 

DUZZADÓ KIÖNTŐHABARCSOK



SikaGrout®-212

Duzzadó, zsugorodásmentes  
kiöntőhabarcs

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
Önterülő habarcsként betonra, kőre, habarcsra, acélra, vasra, stb.: 
￭    gépalapok, oszlopok aláöntésére 
￭    egyszerű kitöltésre, mint pl. üregek betonban stb. 
￭    alkalmas betonszerkezetek javítására 
     (MSZ EN 1504-9, 3-as alapelv, 3.1 javítási mód) 
￭    alkalmas beton tartószerkezetek megerősítésére 
￭    betonban lévő rögzítések beöntésére 
     MSZ EN 1504-6 szabvány szerint 
￭    vasalások üregeinek kitöltésére 
 
JELLEMZŐK/ELŐNYÖK 
￭    egyszerű feldolgozás (felhasználásra kész por) 
￭    kitűnő terülési tulajdonságok 
￭    gyors szilárdságfejlődés 
￭    magas végső szilárdság 
￭    szilárdulás előtt duzzad az optimális helykitöltés eléréséhez 
￭    ütés- és vibrációálló 
￭    nem okoz korróziót 
￭    zsugorodáskompenzált 
￭    MSZ EN 1504-3 szerint R4 osztály 
￭    kiválóan tapad az alapfelületre 
￭    magas fagy- és olvasztósóállóság (R4) 
￭    tűzállósági osztálya A1 (nem éghető) 
￭    előfeszített acélhoz is alkalmazható

Szín: szürke 
Kiszerelés: 25 kg (zsák) 
Kiadósság: 11,5-12 l/25 kg 

DUZZADÓ KIÖNTŐHABARCSOK



A SikaGrout®-334 és a SikaGrout®-212  
alkalmazása 
 
￭    öntsön minimális mennyiségű vizet a keverőedénybe 
￭    fokozatosan adja hozzá a port 
￭    kezdje el összekeverni az anyagot alacsony fordulatszámú 
     (max. 500 ford./perc) elektromos keverővel 
￭    a megfelelő konzisztencia eléréséhez öntsön még vizet  
     az edénybe 
￭    legalább 3 percig keverje az anyagot 
￭    pihentesse 3 percig a habarcsot 
￭    nedvesítse elő az alapfelületet 
￭    használjon zsaluzatot a kiöntéshez 
￭    öntse a habarcsot a kívánt magasságig 
 
Megjegyzés:  
￭    ne adjon több vizet az anyaghoz, mint az előírt mennyiség 
￭    közvetlen napsütésben ne használja a terméket

TERMÉKADATOK 
 
 Rétegvastagság:  10 - 125 mm (SikaGrout®-334) 
                                  10 - 50 mm (SikaGrout®-212)  
 Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C-től +30 °C-ig  
 Keverési arány: 2,8 – 3,0 liter víz / 25 kg  
 Mechanikai tulajdonságok: 
 Nyomószilárdság: 1 nap > 30 N/mm², 28 nap > 80 N/mm² 
 Tapadószilárdság (beton): 28 nap > 2,0 N/mm²  
 E-Modulus: > 28 GPa  
 Csomagolás: 25 kg papírzsák  
 Eltarthatóság: 12 hónap  
 Kiadósság: 11,5 – 12 liter / 25 kg zsák  
 Tanúsítvány: CE-jelöléssel ellátott 
 MSZ EN 1504-6: A betonacélok beragasztása, bekötése



TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 
Dél-Magyarország: +36 30 205 0266 
Kelet-Magyarország: +36 30 748 7335 
Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860 
Pest megye és Budapest: +36 70 513 4559, +36 30 894 9155 
 
Sika Hungária Kft. 
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7. 
E-mail: info@hu.sika.com 
 
www.sika.hu

KERESSE FEL 
WEBOLDALUNKAT!  
Tudjon meg többet rendszereinkről 

és termékeinkről!

KERESSE 

az Ön kereskedő partnerét: 
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