
PRODUKTDATABLAD
Sika®-2
VANDTÆTNINGSADDITIV TIL EKSTRA HURTIG AFBINDING AF CEMENT

PRODUKTBESKRIVELSE
Sika®-2 er et ekstra hurtigtafbindende, flydende
vandtætningsadditiv som giver næsten øjeblikkelig af-
binding og meget hurtig hærdning af almindelig Port-
land cement.

ANVENDELSE
Anvendes til at forsegle revner, sprækker og huller i
beton, sten eller murværk, hvor der er vandgennem-
sivning.

For eksempel
tunneller▪
undergrundsbaner▪
underetager og kældre▪
brønde▪
vægge▪

EGENSKABER
Skal ikke fortyndes▪
Hurtig afbinding▪
Blandes blot med almindelig Portland cement▪
Indeholder ikke klorider▪

PRODUKTINFORMATION
Kemisk base Blanding af uorganiske kemikalier

Emballage Dunke

Udseende / farve Rød væske

Holdbarhed 12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i originale uåbnede og
ubeskadigede beholdere

Opbevaringsforhold Opbevares tørt mellem 5°C og 30°C - beskyttet mod frost

Densitet ~1,25 kg/liter

pH-værdi ~12

SYSTEM INFORMATION
System struktur Sika®-2 kan anvendes som et system sammen med puds mørtler. For yder-

ligere information kontakt venligst Sikas Tekniske Service.

ANVENDELSE
Forbrug ~0,7 liter pr. 1 kg cement

Temperatur på underlaget Min. 5 °C - max. 30 °C
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INSTRUKTION
Brug 1 del Sika®-2 til 2 dele almindelig Portland ce-
ment.  Hæld Sika®-2 i en passende ren blandebehol-
der og tilsæt den almindelige Portland cement. Omrø-
res hurtigt i få sekunder til en pasta.  Form massen
med en handskeklædt hånd til en klump og placer den
straks i revnen, sprækken eller hullet, idet man pres-
ser den fast i ~15 sekunder indtil blandingen er hær-
det. Det anbefales kun at blande den mængde materi-
ale der kan anvendes straks.

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent, fri for forurening, løse par-
tikler og støv.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Afrenses straks med vand. Hærdet materiale kan kun
fjernes mekanisk.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
Må ikke fortyndes.▪
Det kan være nødvendigt at kontrollere store indsiv-
ninger før man kan placeres Sika-2.

▪

Arbejds- og hærdetider påvirkes af temperaturer, ty-
pe og alder på den almindelige Portland cement.  Det
anbefales at udføre forudgående tests.

▪

BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor
vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produk-
tet.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yder-
ligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der
måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det
er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge el-
ler på anden måde at fastslå, at vore produkter er eg-
nede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at
produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i
overensstemmelse med meddelte forskrifter og under
hensyn til konkrete forhold, således at skader eller
mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver or-
dre er alene accepteret og enhver leverance alene ef-
fektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er
angivet.
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