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Sikadur®-42 HE

Sikadur®-42 HE 
3-komp. højtydende epoxy mørtel. 

Produktbeskrivelse Sikadur®-42 HE er et 3-komponent, højtydende, fugt tolerant, præcisions grout-
system baseret på epoxy. For temperaturer mellem +5oC og +30oC. 

Anvendelses-
områder 

Sikadur-42 HE anvendes til faststøbning af:  

 Ankre og bolte i beton, sten og fjeld 

 Gelændre 

 Balustre  

 Autoværn  

 Trækstænger 

Sikadur-42 HE er velegnet til understøbning af:  

 Maskinfundamenter 

 Lejeplader  

 Brolejer  

 Køreskinner  

 Mekaniske fuger (broer / p-dæk etc.)  

 

Sikadur-42 Flydemørtel er ligeledes velegnet svellefri skinnebefæstigelse: 

 Kranskinner 

 Letbane skinner i tunneler 

 Letbane skinner på broer  

Egenskaber   Høj tidlig styrke  

 Hurtig gennemhærdning 

 Kan også udstøbes ved lave temperaturer 

 Fordoserede emballager 

 Fugttolerant 

 Kemisk resistent 

 Korrosions resistent 

 Svindfri 

 Stress og slag resistent 

 Høj mekanisk styrke 

 Høj resistens mod vibrationer 

 Lav termisk udvidelses koefficient 

Test  

Afprøvninger og 
standarder 

Testet i henhold til EN 1504-6 
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Produktdata 

  

Udseende/farve Betongrå. 

Emballager 12 kg (A+B+C) fordoserede embl. Paller med 252 kg (21x12 kg). 

144 kg (A+B+C) Store emballager ikke fordoserede 

Komponent C (Sikadur-514) sække á 24 kg. Paller med 960 kg (40x24 kg). 

Lager  

Lager konditioner / 
holdbarhed 

24 mdr. fra produktionsdato, ved opbevaring i originale, uåbnede og ubeskadigede 
emballager, i tørre omgivelser ved temp. mellem +5°C og +30°C. Beskyttes mod 
frost. 

Tekniske data  

Kemisk base Epoxy 

Densitet 2,140 kg/m3 (A+B+C) 

Lagtykkelser Minimum støbehøjde      12 mm 
Maksimum støbehøjde   50 mm 

Temperatur 5o-15oC 15o-30oC 

Lagtykkelse 50 mm 50 mm * 

*Ingen reduktion af tilslag støb kun med blandingsforhold A:B:C=6:1:35 

Volumen ændring Krybning: 

4,14 N/mm2 (600 psi) / 31’500 N (+60°C) 0,50%            (I henhold til ASTM C1181) 
2,76 N/mm2 (400 psi) / 21’000 N (+60°C) 0,14%            (I henhold til ASTM C1181)  

API Kravet: 0,5% med 2,76 N/mm2
 last  

Lineart svind: 0,012%                                                       (I henhold til ASTM C531) 

Svind: 0,01%                                                                        (I henhold til EN 52450)    

Termisk udvidelses 
koefficient 2,2 x 10-5mm/mm/°C (Temperatur område -30°C - +30°C)   (I henhold til ASTM 531)

3,8 x 10-5
 mm/mm/°C (Temperatur område +24°C - +100°C)  

1,9x10-5
 mm/mm/°C (Temperatur område +23°C - +60°C)      (I henhold til EN 1770) 

Vandabsorbsotion 
0,12% (7dage)                                                                (I henhold til ASTM C413)       

Termisk stabilitet Glasovergangstemperatur (TG) 

HDT = +54ºC (7 døgn / +23ºC)                                                (I henhold til  ISO 75) 

Effektivt bære-areal >90%                                                                            (I henhold til ASTM C1339)       



 

 3  3/6 Sikadur®-42 HE

 

Mekaniske / fysiske 
egenskaber 

 

Trykstyrke                                                                                            (I henhold til ASTM C-579)  

Hærdetid +5oC +23oC +30oC 

1 dag --N/mm2 ~87 N/mm2 ~90 N/mm2 

3 dage ~72 N/mm2 ~91 N/mm2 ~98 N/mm2 

7 dage ~87 N/mm2 ~95 N/mm2 ~99 N/mm2 

28 dage ~90 N/mm2 ~100 N/mm2 ~105 N/mm2 

Produkter hærdet og testet ved temperaturer som indikeret. 

Test emner 50x50x50 mm  (I henhold til ASTM D695-96) 

Hærdetid +5oC +23oC +30oC 

6 timer -- N/mm2 -- N/mm2 ~43 N/mm2 

12 timer -- N/mm2 ~44 N/mm2 ~77 N/mm2 

1 dag -- N/mm2 ~58 N/mm2 ~80 N/mm2 

3 dage ~32 N/mm2 ~59 N/mm2 ~82 N/mm2 

7 dage ~72 N/mm2 ~77 N/mm2 ~85 N/mm2 

28 dage ~81 N/mm2 ~90 N/mm2 ~95 N/mm2 

Produkter hærdet og testet ved temperaturer som indikeret 

Test emner 12,7x12,7x25,4 mm 

Bøje-trækstyrke ~ 42 N/mm2                                                                          (i henhold til ASTM C580)  

~ 35 N/mm2                                                                                                                    (i henhold til EN 53452)

Trækstyrke ~ 15 N/mm2                                                                                     (i henhold til ASTM D638)   

~ 15 N/mm2                                                                               (i henhold til ISO 527)   

~ 12 N/mm2                                                                         (i henhold til ASTM C 307)   

Vedhæftning >35 N/mm2  (betonbrud) (forskydningstyrke)                     (i henhold til ASTM C882) 

I henhold til  ISO 4624, EN 1542 og EN 12188: 

 >11 N/mm2   (stål)                                               

>3,5 N/mm2  (betonbrud)                         

E-modul ~12.000 N/mm2    (tangent elasticitetsmodul ved bøjning) (i henhold til ASTM C580) 

~18.000 N/mm2    (tryk)                                                  (i henhold til ASTM D695-96) 

~15.000 N/mm2    (flexual)                                                       (i henhold til EN 53452)

Forlængelse ~ 1,4%                                                                                 (i henhold til ASTM D638) 

Brudforlængelse 0,1 – 0,05% (7 dage ved + 23oC)                                                    (i henhold ISO 75)

Styrkeudvikling    For at kontrollere styrkeudviklingen udstøbes testkuber på stedet og anvendes til 
test af trykstyrke og bøjetrækstyrke. 

Termisk kompatibilitet Ingen delaminering / opfyldt.                                               (i henhold til ASTM C884)   

Exotherm Peak 64oC (ved +23oC).                                                            (i henhold til ASTM D 2471) 
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System 
information 

 

Udførelsesdetaljer   

Overfladens kvalitet 
Mørtel og betonen bør være mindst 28 modenhedsdøgn. 

Underlaget (alle typer) skal være bærefast, rent og fri for støv, olie, malingsrester og 
andre urenheder. 

Underlag af beton sandblæses eller afslibes og støvsuges. 

Underlag af metal skal være afrenset for korrosions- og malingrester ved mekanisk 
bearbejdning som sandblæsning til Sa 2½.  

Underlag skal være tørt eller matfugtigt uden blankt vand. 

Forbehandling af 
overfladen 

 
Beton, mørtel, sten: Overfladen skal være sund, tør, ren og fri for cementslam, is, 
frit vand, fedt, olie, gamle overfladebehandlinger maling og alle løse og frie partikler 
skal fjernes for at give en forureningsfri og åben overflade.  
Stål: Skal renses og forbehandles til en acceptabel kvalitet, som f.eks Sa2½ 
Undgå dugpunkts konditioner.  
Overflade og lejepladernes kontaktflader skal være rene og sunde. For at opnå det 
bedste resultat skal de være tørre.  
Alle ankerhuller og spor skal være tomme for vand. Påfør mørtlen straks for at 
undgå re-oxidering og dannelse af ny rust. 
 
For det optimale resultat: Når støbeområdet eller udstyret er sensitivt overfor 
vibrationen anbefales forbehandling af overfladerne i henhold til seneste udgave af: 
American Petroleum Institute’s Recommended Practice 686 “Machinery Installation 
and Installation Design”, Chapter 5. 

Påførings konditioner 
 

Overflade temperatur 
 
+5oC min. / +30oC maks. 

Omgivelser temperatur 
 
+5oC min. / +30oC maks. 

Materiale temperatur 
 

Sikadur
®

- 42 HE skal påføres ved temperaturer mellem +5oC og +30oC.  
Materialet bør konditioneres ved disse temperaturer 48 timer inden brug. 

Overflade fugt 
 
< 4% (vægt) 

Påførings 
instruktioner 

 

Blanding 
 
Komp. A:B:C    = 6:1 : (28-35)  (vægtdele) 
 
Fast / flydende = (4-5) : 1 (vægtdele) 

Blandetid 
 

 
 
Fordoserede emballager 
Bland komponent A og B i komponent A’s spand i ca. 40-60 sekunder med 
blandespiral med langsomtgående elektrisk rører indtil der opnås en ensartet farve 
og viskositet. Undgå at indpiske luft under blanding. Placer den blandede binder i et 
passende blandekar og tilsæt langsomt komp. C under omrøring og der blandes i 
min. 3 minutter. 
Bland kun den mængde, der kan anvendes indenfor potlife. 
Ved brug fra store emballager (ikke fordoserede) omrøres de enkelte komponenter 
enkeltvis – hvorefter de afvejes i korrekt forhold og blanding som ovenstående. 
Bland aldrig komp. A og B uden at tilsætte C-komponenten – den exotermiske 
reaktion mellem A og B vil generere en voldsom varme. 
 

Påføringsmetode / Forskalling / form 
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værktøj Konsistensen af Sikadur®-42 HE epoxy mørtel kræver at der er en permanent eller 
midlertidig forskalling, som f.eks. omkring en lejeplade. For at undgå lækager eller 
udsivning bør sådan forskalling være forseglet. Påfør forskallingen polyethylenfolie 
eller voks. Udform forskallingen således at den har overhøjde så fuld understøbning 
opnås. 

Hæld den blandede mørtel i den opsatte form fra en eller to sider og kontroller, at 
der ikke indesluttes luft. Oprethold den flydende overflade for at sikre god kontakt til 
bundpladen. Placer tilstrækkelig epoxy mørtel i formen så den langsomt stiger op til 
undersiden og min. 3 mm over denne. Den mindste hulrum under en lejeplade 
inden udstøbning skal være 12 mm. Hvor hulrummet under lejepladen er større end 
50 mm, skal der støbes ad flere gange – næste støbning når den forgående er 
afkølet. 
Efter hærdning checkes vedhæftning ved slag med en hammer. 

Rengøring af værktøj Rengør alt værktøj med vand umiddelbart efter brug med Sika Colma 
Rensevæske. Hærdet  materiale kan kun fjernes mekanisk. 

 

Potlife  

 

6 : 1 : 35 + 20oC + 30oC 

80 minutter 55 minutter 

 

Potlife begynder så snart komponent A og B er blandet – kortere ved høje 
temperaturer og længere ved lave temperaturer. Jo større mængde der blandes jo 
kortere potlife. For at opnå længere bearbejdningstid kan større portioner deles. En 
anden mulighed er at nedkøle komponenterne inden blanding (kun hvis 
udstøbningstemperaturen er over + 20oC. 

Noter til påføring / 
begrænsninger 

 

Minimum overflade temperatur: +5°C. Materialet skal opbevares i et område, hvor 
temperaturen er mellem +5° og +30°C i minimum  48 timer før brug. Må ikke 
fortyndes med opløsningsmidler, dette vil ændre hærdning og slutegenskaberne.  
Sikadur®-42 HE er damptæt efter hærdning. Minimum mørtel dybde: 12 mm. 
Maksimum mørtel dybde: 50 mm pr. støbning. Komponent C skal holdes tørt. For 
specifikke bolt forankringer kontakt Sika Teknisk Service. For at sikre god 
understøbning bør mørtlen stige min. 3 mm over lejeplade.  
Undgå at dele fordoserede emballager. Bland hele sæt. Kolde omgivelser, overflade 
og materialer vil have indflydelse på hærdning og flydeegenskaberne i Sikadur®-42 
HE. Udsæt ikke mørtlen for temperatur ændringer under udstøbning og i den tidlige 
hærdefase. Kontakt Sika Teknisk Service for kontrol af hulrum ved store lejeplade 
understøbninger.  

Sikadur® produkter er formuleret til at have lavt svind under permanent last. Men på 
grund af den svind tendens der er i alle polymermaterialer under belastning, skal 
den langsigtede strukturelle beregnede belastning medregne krybning. 

Generelt bør denne være 20-25% lavere. Henvendelse til rådgivende ingeniør for 
lastberegninger til den specifikke applikation. 

Værdier Alle tekniske data oplyst i dette produkt datablad er baseret på laboratorie test. 
Aktuelle målte data kan variere på grund af omstændigheder ude af vor kontrol. 

Sikkerhed Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet 
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Bemærk ”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, 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 godkendt 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 yderligere 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 eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede 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 ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til 
Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes 
bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte 
kataloger opdateres ikke systematisk. 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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 Sika Danmark A/S 

Praestemosevej 2-4 
DK-3480 Fredensborg 
Denmark 

Phone +45 48 18 85 85 
Telefax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com 

www.sika.dk


