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Sigunit-49 AF kötésgyorsító

Alkáli-mentes kötésgyorsító adalékszer

Felhasználási
terület:

A Sigunit-49 AF egy por alakú, alkáli-mentes kötésgyorsító adalékszer, amelynek 

onok 

.

A Sigunit-49 AF kötésgyorsítószer különösen alkalmas:

n föld alatti megtámasztásokhoz,

n szikla-

n

n

n nagy ért

n

n

Tulajdonságok,
hatás:

A bedolgozását a Sigunit-

49 AF kötésgyorsítószer tulajdonságai segítik:

n alkáli-mentes,

n

n a nullbetonnal szemben csekély végszilárdság- n-

ban,

n egkönnyíti a fej feletti 

munkát,

n

n hirtelen megköt és gyorsítja zilárdság t

n nem tartalmaz

egészségre veszélyes anyagot,

n

n nincs veszéllyel a kimosódó alkáliák miatti talaj- és forrásvízkészletre,

n csökkenti az akaratlanul i alkali- ltal 

a visszahullott anyag problémamentesen deponálható,

n csökkenti a visszahullás mértékét,

n kloridmentes, nem támadja meg az acélt.

Alkalmassági
engedélyek:

n Az Osztrák S  és -kutatási Intézet szakvélemé-

n A gelsenkircheni Egészségügyi Intézet munka- és vízegészségtani szakvé-

leménye rendelkezésre áll.

Adagolás: A Sigunit-49 AF kötésgyorsítószer  mind száraz-, mind nedves eljárás esetén:

n A kívánt gyorsító hatás függvényében  rézsübiztosítások 

esetén 30,0 – 50,0 g-t kell adagolni cement kilogrammonként, azaz kb. 3,00 –

5,00 % szükséges a cement tömegére vonatkoztatva.

n A kívánt gyorsító hatás függvényében vágathajtások biztosítása

esetén 50,0 – 70,0 g-t kell adagolni cement kilogrammonként, azaz kb. 5,00 –

7,00 % szükséges a cement tömegére vonatkoztatva.

n Legnagyobb megengedett adagolási mennyiség 70 g cement kilogram-

monként.

Szín és halmazállapot: világos barna, könnyen folyó por

Legnagyobb szemnagyság: max. 4 mm, nagyon csekély részarányban

Hatóanyag: alkali mentes, ásványi anyag bázisú

Halmaz -on): 0,97 kg/dm

3

pH-érték: kb. 4
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Felhasználási
utasítás:

n A Sigunit-49 AF kötésgyorsító adalékszert száraz eljárás esetén kézzel, hoz-

záve ébe 

vagy még jobb, ha egy hengeres adagoló bere

szalagra adagoljuk. Mindkét esetben a hozzáadás egyenletes legyen, továbbá 

elen

n A Sigunit-49 AF kötésgyorsító adalékszert nedves eljárás esetén Aliva-Al 405 

adagoló berendezéssel egy speciális közdarab segítségével a szállítóvezeték 

vékonysugarú szakaszán adagoljuk. A betonlövés elején n továbbí-

tással addig kell várni, amíg a Sigunit-49 AF a szórófejben megjelenik. A kü-

lönleges szórófej segíti a beton átkeverését és ezáltal csökkenti, illetve szabá-

lyozza a Sigunit-49 AF szükséges adagolási mennyiségét.

n Minden esetben egyenletes és állandó legyen az adagolás, továbbá elenged-

hetetlen 

n

n lehet 

több, mint 0,5.

n Szárazeljárásnál is szükséges a köbméterenkénti cementtartalom és 

meghatározása, amely itt sem lehet több, mint 0,5.

n Magasabb cementtartalmak esetén csökkenteni kell a Sigunit-49 AF mennyi-

ségét.

n -

49 AF szükséges mennyisége.

n Noha a Sigunit-

kiválasztott cementtel é-

gezni a szükséges laborvizsgálatokat. Ezt különösen szulfátálló cementek ese-

tén javasoljuk nyomatékosan.

n L

eljárástól és a szórófej típusától és terülési mértékben kifejezve általában 46-

tól 52 cm-ig terjed.

n keverék kemencében szárí-

tott -49 AF hozzáadásakor 60 °C alatt kell 

legyen. kötésgyorsító hatásfoka kárt szen-

vedhet.

n erék szétosztályozódási hajlamának 

megakadályozása érdekében változtatás vagy bedolgozás során a berende-

zések m szaki paramétereit figyelembe kell venni.

n F

Berendezések: n Aliva Al-405 adagoló berendezés (forgórész 0,7 liter vagy 1,2 liter)

n Aliva Al-401 szállító szalagra adagoló hengeres adagoló berendezés

n K

n  berendezések és eszközök vízzel tisztíthatók.

n Az adagoló berendezéseket fújjuk tisztára.

Megjegyzések: n Száraz eljárás esetén a nedves adalékanyagból készített keve

a keverést

n Ha hosszabb tárolási keverék felhasználha-

tósága érdekében alkalmazzunk SikaTard-930 

amel  36 óráig meghosszabbíthatjuk.

n A Sigunit-49 AF kötésgyorsítóval készített keverék mind száraz-, 

mind nedves eljárás esetén SikaTard- kom-

binálható. elése szükséges le-

het.

n +10 °C alá süllyed 10 

Ebben az esetben javasoljuk 

cementtartalmát kb. 30 kg/m

3

 értékkel megemelni.

n A Sigunit-49 AF esetleges túladagolása általában nem károsítja a

n Valamennyi szállító vezetéknek száraznak kell lennie a Sigunit-

49 AF alkalmazása esetén. Aliva-Al 405 adagoló berendezés használata ese-

tén hatékony vízleválasztóval akadályozzuk meg a felhalmozódást a szárított 

s rített leve szállítóvezetékben.
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Munka- és környezetvé-
delem:

n Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény. 

n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru.

n

n

és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartal-

mazza.

n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.

és –

n A Sigunit-49 AF kötésgyorsítót a gyártás során llen r-

zésnek vetik alá.

n osítási rendszert az

Tárolás,
szavatosság:

n i kell. 

n Ömlesztett szállításnál tiszta tartályt, tárolót kell használni. 

n

n Eltartható bontatlan, eredeti csomagolásban a gyártástól számított legalább 12 

hónapig.

Kiszerelés: Zsák: 25 kg bruttó=nettó

Raklap: 40 x 25 kg-os zsák

Big-bag: 1000 kg nettó

Ömlesztett: 6 tonna felett.

Jogi tudnivalók: Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfel-

használására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-

8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általáno-

é-

telezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, 

kezelik és használják f

elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a 

figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza: Sika Hungária Kft.

H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Telefon: +36 1-371 2020    Fax: +36 1-371 2022

    info@hu.sika.com / www.sika.hu

mailto:info@hu.sika.com
http://www.sika.hu

