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Sika® Injection-305

Sika® Injection-305 
Rugalmas, poliakrilát bázisú injektálógél, folyamatos 
vízszigetelő tömítésekhez  

Termékleírás A Sika® Injection-305 nagyon alacsony viszkozitású, rugalmas és gyorsan gélesedő 
poliakril injektáló anyag. Az anyag reakciójából egy szigetelő tulajdonságú, rugalmas 
és szilárd gél formálódik, mely kiválóan tapad nedves és száraz alapfelületekhez 
egyaránt. 

Alkalmazási terület  A Sika® Injection-305 alkalmazható sérült lemezes vízszigetelés injektálható ja-
vítására (egy és kétrétegű lemezes rendszerekhez) 

 A Sika® Injection-305 alkalmazható alacsony átbocsátási képességű kohézió 
nélküli talajok megszilárdítására 

Termékjellemzők / 
előnyök 

 Tartósan rugalmas, korlátozott mozgásfelvételre képes 

 Vízzel történő érintkezést követően megduzzad, száraz állapotban zsugorodik 
(megfordítható folyamat) 

 A gélesedési idő igazítható a követelményekhez 

 Nagyon alacsony, vízszerű viszkozitás 

 A Sika® Injection-305 megkeményedett állapotban vízben és szénhidrogénben 
nem oldódik, továbbá hígított savaknak és lúgoknak ellenálló 

 Ellenáll fagyás-olvadási ciklusoknak 

 Kétkomponensű injektáló berendezéssel injektálható 

Termékadatok  

Megjelenés  

Szín A1+A2 komponens: színtelen 
B komponens:  színtelen 

Szállítás A1 komponens:  25,0 kg 
A2 komponens:  1,6 kg 
B komponens:    0,35 kg 

Tárolás  

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz és fénymentes, +5 °C és +25 °C közötti 
hőmérsékletű helyen tárolva 12 hónapig eltartható. 

Műszaki adatok  

Vegyi bázis Háromkomponensű poliakrilát gél 

Sűrűség A1 komponens: kb. 1,04 kg/dm3 (+20 °C-on) 
A2 komponens: kb. 1,03 kg/dm3 (+20 °C-on) 
B komponens: kb. 1,05 kg/dm3 (+20 °C-on) (vízben történő feloldást követően) 

Viszkozitás Keverék (A1+A2+B komponensek): kb. 12 mPas (+20 °C-on) 
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Rendszerinformáció 

Feldolgozási feltételek 
/ korlátozások  

Alapfelület hőmérséklete +5 °C és +25 °C között 

Környezet hőmérséklete +5 °C és +25 °C között 

Környezeti feltételek A megkeményedett Sika® Injection-305 anyagnak mindig érintkeznie kell nedvesség-
gel vagy nedves alapfelülettel. 

Reakcióidő Kb. 13 perc (kb. +20 °C-on, 1,3% B-komponessel) 

Feldolgozási 
tudnivalók  

Keverési arány A = A1 : A2  =  16 : 1 tömegarány 

B oldat = víz : B  =  80 : 1 tömegarány (szállítási alapkeverék) 

A : B oldat =   1 : 1 térfogatarány 

A komponens: 

- A1 és A2 komponenseket közvetlenül felhordás előtt keverjük össze 16:1 (tömeg-
rész) arányban úgy, hogy a kisebb A2 edény tartalmát az A1 edénybe öntjük. 

- Azonnal keverjük össze egy alkalmas keverőgéppel 

- Az A-komponens fényérzékeny, ezért csak nem fényáteresztő edényben szabad 
tárolni. 

 

Boldat-komponens: 

- A B komponens egy por alakú koncentrátum és a helyszínen kell vízzel össze-
keverni közvetlenül  felhasználás előtt. A port tegyük egy tiszta műanyag edény-
be és tiszta vezetékes vízzel, intenzíven keverjük össze 2-3 percig egy megfe-
lelő keverő segítségével. 

- Az A (A1 + A2) komponenst és a Boldat (B komponens + víz) komponenst két 
egyforma edényben kell összekeverni. A por alakú B-komponens koncentrátum 
feloldásához szükséges vízmennyiséget (kb. 24 liter) az alapján határozzuk 
meg, hogy mennyi az A-komponens mennyisége. 

A B-komponens irányértékei a koncentráció függvényében különféle hőmérséklet 
mellett: 

Anyaghőmérséklet Sika® Injection-305 reakcióidő táblázat 

+10 °C +20 °C 

Viszkozitás növekedés 24 perc 12 perc 
0,5% 

Reakcióidő 29 perc 15 perc 

Viszkozitás növekedés 19 perc 10 perc 
0,75% 

Reakcióidő 23 perc 13 perc 

Viszkozitás növekedés 14 perc 8 perc 
1,0% 

Reakcióidő 18 perc 11 perc 

Viszkozitás növekedés 12 perc 7 perc 
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1,25%* 
Reakcióidő 15 perc 10 perc 

Keverés 

*Szállítási alapkeverék 

A megadott értékek laboratóriumi vizsgálatokból származnak, és a helyszíni feltéte-
lektől, valamint az objektumtól függően változhatnak. 
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Színezés Javasoljuk a keverék színezését hogy nyomon lehessen követni a víz kiszorítását, a 
gél keveredését a vízben, az eloszlását, és hogy felismerjük minden gélszivárgást.  

Keverjük a Sika® Injection-305-höz kb. 1% (kb. 0,2 liter) a Sika® Injection Colour-30 
kék színezőanyagot, az A komponensre (A1 + A2) vonatkoztatva. A szín intenzitása 
a gélesedéssel fokozatosan csökken. 

Alkalmazási módszerek / 
eszközök 

A Sika® Injection-305 anyagot a rövid reakcióidő miatt rozsdamentes, vízöblítéses 
(Boldat-komponens maró hatású!) kétkomponensű injektáló pumpával kell bedolgozni, 
mint pl. Sika® Injectionpump PN-2C. 

Szerszámtisztítás A gépeket használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel. 

A kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani a felületekről. 

Megjegyzések a 
feldolgozáshoz / 
korlátozások 

Az injektálás végrehajtásához közvetlenül az építés helyszínén kell vizsgálatokat vé-
gezni az épület tulajdonságaira, állapotára vonatkozóan, mielőtt fátyol (függöny) in-
jektálást végzünk. 

Meg kell győződni arról, hogy a hibás lemezes szigetelés mellett nincs drénréteg 
vagy más vízelvezetés. 

Egy ilyen elemzéssel információt kapunk az injektálás végrehajthatóságára és az 
anyagfelhasználásra vonatkozóan is. Az elemzési eredmények alapján lehet megha-
tározni a furatok raszter kiosztását. 

Mérési értékek Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. 
Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

Biztonsági 
előírások 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikoló-
giai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg le-
het találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat 
és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szo-
kásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármi-
lyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő 
különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-
felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem 
származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrende-
lést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak 
minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe ven-
nie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik a műszaki 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 vevőszolgálatunk-
nál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020 
Fax: +36 1 371-2022 
info@hu.sika.com         www.sika.hu 


