
       
 
Termék Adatlap 
Kiadás dátuma 01/2007 
Verziószám: 04 
Sika®-2 
 
 
 

 
 
 

Co
ns

tru
ct

io
n 

1/2Sika®-2 
 

Sika®-2 
Gyorskötő adalékszer 

Termékleírás Gyorskötő adalékszer vízáttörések lezárásához és cementhabarcsok kötésének 
gyorsításához. 

Alkalmazási terület A Sika®-2 a magas- és mélyépítés területén univerzálisan alkalmazható 
- sziklában, falazatban és betonban lévő beszivárgásoknál  
- gyorsan kötő habarcs javítási munkákhoz erős vízbetörés esetén 

Termékelőnyök  A Sika®-2-nek nincs korróziós hatása (nem támadja meg az acélbetéteket) 
 Hatása azonnali, a kötés 10-20 másodperc alatt bekövetkezik 

Termékadatok  

Megjelenés 
 

Szín Vörös folyadék 

Szállítás 5 kg és 10 kg 

Tárolás 
  

Tárolási feltételek / 
eltarthatóság 

Felbontatlan eredeti csomagolásban legalább 24 hónapig tárolható. 
Kb. -10 °C-ig nem fagy meg.  

Műszaki adatok 
  

Kémiai megnevezés Alkáli-szilikát alapú vizes oldat 

Sűrűség Kb. 1,25 kg/dm³ (+20 °C-on) 

pH érték Kb. 12 (+20 °C-on) 

Rendszeradatok 
 

Feldolgozási 
tudnivalók 

 

Alapfelületelőkészítés/ 
alapozás 

Az alapfelület, a szikla vagy beton, legyen tiszta és elegendően stabil. Laza ré-
szektől legyen megtisztítva és lepattintható sziklacsúcsoktól leegyengetve. A vi-
zet vezető repedéseket és lyukakat a tartófelületek megnövelése céljából kitá-
gítjuk és elmélyítjük. A határoló laza részeket el kell távolítani. 
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Feldolgozási utasítás 
 

Keverés Egy térfogatrész Sika®-2-t két térfogatrész portand-cementtel hígfolyós péppé 
keverünk, de csak annyit, amennyi egy hely eltömésére szükséges, a következők 
szerint: 

A gyorsan kötő folyadékot kőműves serpenyőben vagy nagyobb gumi-
pohárba tesszük, a cementet egyszerre hozzáadjuk és néhány másod-
perc alatt összekeverjük. 

Vízzel nem hígítható. 

Feldolgozási eljárás / 
eszközök 

A cementpépet kézzel (gumikesztyűben) kivesszük az edényből, és kúpot for-
málunk belőle, melyet azonnal bepréselünk erősen a vízbetörés helyére és 10-15 
másodpercig tartjuk, amíg a cementelegy kikeményedik.  

Fontos tudnivalók: - Felületi tömítésre Sika®-4a-t használjunk. 
- A Sika®-2-t nem szabad más Sika-termékkel összekeverni. 
- A Sika®-2 a cement nagyon gyors megkötését és kikeményedését eredmé-

nyezi. A Sika®-2 oldat friss portland-cementtel 10-15 másodperc alatt meg-
köt.  

- A Sika®-2-vel tömített lyukakat normálisan kötő habarccsal vagy betonnal be 
kell fedni. 

Jelentősebb építési munkálatai vagy problémája esetén kérjük, forduljon Műszaki 
szaktanácsadó szolgálatunkhoz. 

Biztonsági előírások 
 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapok-
ban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell 
tartani. 

Jogi tudnivalók 
 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó informáci-
ókat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendel-
kezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a ter-
méket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen infor-
mációkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni 
körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre 
vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-
ból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figye-
lembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezé-
sére bocsátunk. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen eset-
ben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgá-
latunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanci-
ánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
 


