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SikaGrout®-416 XL 
Pontosan beállítható, duzzadó kiöntőhabarcs 

Termékleírás Cementkötésű, kitűnő terülési tulajdonságú, duzzadó, beállító kiöntőhabarcs.  

Alkalmazási terület Önterülő habarcsként betonra, kőre, habarcsra, acélra, vasra stb.: 
 Gépalapok, oszlopok aláöntésére 
 Üregek és búvóterek, valamint kizárások kiöntésére 
 Darupályák, ill. sínpályák aláöntésére 
 Vasalások üregeinek kitöltésére 
 Egyszerű kitöltésre, mint pl. régi üregek betonban, vakolatban, falazatban, 

sziklában, kőben stb. 

Termékjellemzők / 
előnyök 

 Egyszerű feldolgozás (felhasználásra kész por) 
 Kitűnő terülési tulajdonságok 
 Gyors szilárdságfejlődés 
 Magas végső szilárdság 
 Vegyi folyamat és gázképződés révén az első 24 órában duzzad 
 Ütés- és vibrációálló 
 Nem okoz korróziót 
 Zsugorodáskompenzált 
 Rugalmassági modulus (E) > 30 GPa 
 Nagyon jól tapad az alapfelületre 
 Magas fagy- és jégolvasztósó állóság (R4) 
 Tűzállósági osztálya A1 
 Előfeszített acélhoz felhasználható 

Termékadatok  

Megjelenés  

Külső megjelenés / szín Szürke 

Csomagolás 25 kg-os papírzsák 

Tárolás  

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig tárolható. 

A zsákra nyomtatott lejárati dátumot követően a króm VI-ot redukáló szer csökkentő 
hatása nem érvényesül, a 2º% határérték betartása így nem biztosítható. 

Nem fagyveszélyes! 
Nedvességtől védjük! 
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Műszaki adatok  

Sűrűség Kb. 1,70 kg/dm3, a habarcs laza halmazsűrűsége 
Kb. 2,30 kg/dm3, a frisshabarcs sűrűsége (+20 °C-on) 
Kb. 2,30 kg/dm3, a megszilárdult habarcs sűrűsége 28 napos korban 

Kiadósság 1 zsák (25 kg-os) SikagGrout-416 XL-ből 12-13 liter friss habarcs készíthető. 

Szemszerkezet Legnagyobb szemnagyság: 6 mm 

Rétegvastagság Legalább 25 mm kiöntésenként; 
Maximum 120 mm kiöntésenként. 

Mechanikai / fizikai 
tulajdonságok  

Hajlítószilárdság > 5 N/mm² 1 nap után / +20 °C-on MSZ EN 196-1
> 8 N/mm² 28 nap után / +20 °C-on MSZ EN 196-1

Szilárdságfejlődés > 40 N/mm² 1 nap után / +20 °C-on MSZ EN 196-1
> 60 N/mm² 7 nap után / +20 °C-on MSZ EN 196-1
> 80 N/mm² 28 nap után / +20 °C-on MSZ EN 196-1

Rendszerinformáció 

Feldolgozási 
tudnivalók  

Adagolás 1 zsák (25 kg-os) SikagGrout-316-hoz 2,9 – 3,2 liter víz szükséges. 

Alapfelület minősége A beton alapfelület teherbíró, kellő nyomósziládságú (> 25 N/mm²) legyen, az 1,5 
N/mm²-es minimális húzó-tapadó szilárdságot mindenhol érje el. A felület száraz, 
tiszta, zsírtól és olajtól, szabad és homokolódó részektől mentes legyen. A cement-
iszapot, bevonatot és egyéb utókezelőszereket maradéktalanul el kell távolítani. 
Az alapfelület és a kiöntőhabarcs közötti kellő tapadás biztosításához az alapfelület 
érdességének biztosítására van szükség. Az átlagos felületi érdesség a lehető 
legnagyobb, de legalább 1 mm legyen (vizsgálat RVS 15.346 1 lapja szerint). 
Egy alkalmas felületelőkészítési eljárás a magas nyomású vízsugárszórás vagy a 
homokszórás. Egyéb előkészítésnél, mint pl. vésés, csiszolás stb., további utómun-
kálatok szükségesek szemcseszórással, hogy a kialakítsuk a kívánt struktúrát. 
A felületet legalább 12 órával korábban kapilláris telítettségig nedvesítsük, de a fel-
dolgozáskor mattnedvesnek kell lennie. A felületen maradó vizet el kell távolítani. 
Az acélfelület tiszta, zsírtól, olajtól, rozsdától és hegesztési revétől mentes legyen. 
Kétséges esetben készítsünk mintafelületet. 

Feldolgozási feltételek 
/ korlátozások  

Feldolgozási 
hőmérséklet 

Min +8 °C / max +30 °C. 
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Használati utasítás  
Keverés A habarcsot a megfelelő mennyiségű vízzel legalább 3 percig alacsony fordulatú 

géppel (500 ford./perc) keverjük, lehetőleg kevés levegő bekeverésével. A kiöntés 
előtt pihentessük 2 percig. Alkalmas keverő pl. egy elektromos kézi fúrógép tányéros 
keverővel. A megkívánt konzisztenciától függően a keverési arány kissé módosít-
ható. 

A nagyobb vastagságnál előforduló zsugorodási repedések elkerülése érdekében 
keverjünk hozzá pl. 4/8 mm szemszerkezetű száraz adalékot olyan mennyiségben, 
mely nem befolyásolja jelentősen a folyási tulajdonságot (kb. 30-50 tömeg%-ban). 

Feldolgozási eljárás A megkevert habarcsot hagyjuk 2 percig pihenni, majd öntsük az előkészített beön-
tőnyílásba. A folyamatosan betöltött habarcs maga gondoskodik a levegő kiszorítá-
sáról, egyébként a levegőbezárás akadályozza a kiöntés telítettségét. 

Az alapfelületet kapilláris telítettségig nedvesítsük elő. A kiöntésnél a habarcsnak 
nyomásának kell lenni, és ügyeljünk arra is, hogy a betöltés folyamatos legyen. 
Az optimális duzzadás kihasználása érdekében a habarcsot gyorsan (15 percen 
belül) dolgozzuk fel. A munkamegszakítást kerüljük el (elválasztóréteg). 

Eszközök tisztítása Az eszközök és berendezések tisztítása a még ki nem kötött anyagtól vízzel lehet-
séges. A kikeményedett, megkötött anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani. 

Kikeményedési 
körülmények  

Utókezelés A habarcs szabad felülete lehetőleg csekély legyen és a gyors kiszáradástól megfe-
lelő intézkedéssel (nedvesen tartás) védjük (3 nap). 

Tudnivalók - Csak aláöntő habarcsként használjuk (a szabad habarcsfelület lehetőség szerint 
csekély legyen). 

- Csak tiszta, ép alapfelületre öntsünk. 

- Az első 24 órában ne érje fagy (melegítőpaplannal védekezzünk). 

- Az összekeverést követően ne adjunk hozzá további vizet. 

Biztonsági 
előírások 

 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxi-
kológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban 
meg lehet 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 
szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, 
bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmények-
ben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra 
való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezett-
ség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe 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 rendelkezésére bocsátunk. 

 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben el-
térés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben 
a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. 
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 


