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Sika CarboDur®  
Kulfiberforstærkningssystem til pålimning som udvendig 
armering 

Anvendelsesområder Forstærkningssystemet Sika CarboDur anvendes til forstærkning af bærende
konstruktioner, som ekstern armering, for at øge bæreevne, stivhed og/eller 
konstruktionens levetid. 
Systemet og beregningsmodeller er udviklet og dokumenteret ved intensivt 
udviklingsarbejde ved EMPA i Schweiz og i Tyskland, hvor systemet er afprøvet og 
godkendt (DtBt 7-36.12-29.). Desuden er der foretaget dokumentationsforsøg i 
forhold til danske normer, i Danmark ved bl.a. DTU og AUC. 

Sika CarboDur er udviklet til direkte montering uden specialudstyr efter 
forbehandling af overfladerne. Systemet er hermed i forhold til andre 
forstærkningsmetoder meget økonomisk i anvendelse. 

Typiske anvendelsesområder er ved: 

Forøget last:
Forøgelse af den bevægelige last i f.eks. lagre el. lign.
Forøgelse af trafiklasten på broer
Ved installering af tunge maskiner i industribygninger
Vibrationsforhold
Ændring af bygningers anvendelsesformål

Konstruktionsnedbrydning:
Nedbrydning af konstruktionsdele
Korrosion på armering
Påkørsel
Brand

Driftsudbedring:
Reduktion af deformationer
Reduktion af armeringsspændinger
Reduktion af revner

Ændringer i konstruktionssystemet:
Fjernelse af vægge og søjler
Fjernelse af dækelementer
Skæring af huller i vægge og dæk

Projekteringsfejl:
Utilstrækkelig armering
Utilstrækkelig konstruktionsdybde
Manglende stabilitet i hele bygværker

Rekvirer separat referenceliste og/eller anvendelseseksempler fra Danmark og/eller 
udlandet, hvor systemet er anvendt til mere end 1000 forstærkningsopgaver. 



Egenskaber Meget økonomisk at montere – kræver ikke specialudstyr
Lav vægt
Kan udføres i lange længder uden samlinger
Lav samlet konstruktionshøjde
Transportabel i ruller
Ingen tidskrævende forbehandling af Sika CarboDur lamellerne
Ekstrem høj styrke
Fås med forskellige elasticitetsmoduler
Formidabel udmattelsesstyrke
Kan overmales og overstøbes
Alkalibestandig
Ingen korrosionsrisiko

Produktbeskrivelse Forstærkningssystemet består af Sika CarboDur kulfiberbåndslameller og Sikadur-
30 kunstharpiksklæber. 

Produktdata 

Sika CarboDur 

Type: Kulfibre sammensat til lameller med 
epoxymatrix 

Farve: Sort

Fiber volumen: > 68% 

Densitet: 1,6 g/cm³

Temperaturbestandighed: > +500ºC

Sika CarboDur S Sika CarboDur M 

E-modul: > 165.000 MPa > 210.000 MPa 

Trækstyrke*: > 2.800 MPa >  2.400 MPa 

Middel træk-
brudstyrke: 3.050 MPa 2.900 MPa 

Brudforlængelse: >  1,7% >  1,2% 

* De mekaniske egenskaber er i fibrenes længderetning.

Sikadur-30 til klæbning af kulfiberbånd 

Type: 2-komponent kunstharpiks klæber 

Farve: Komp. A:    Hvid 
Komp. B:    Grå 
Komp. A+B:   Lysegrå 

Blandingsforhold A:B: 3:1    (vægt og volumen) 

Densitet: Ca. 1,77 kg/l   (komp. A+B) 

Konsistens: Cremet pasta

Sag flow: 3 - 5 mm   (v/ +35ºC) 

Tekniske data 

Trækstyrke: 4 MPa      (betonbrud) 
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Forskydningsstyrke: 15 MPa      (betonbrud) 

Statisk E-modul: 12,800 MPa 

Svind: 0,04 %

Skørhedstemperatur: +62ºC      (glass transition point) 

Termisk  
udvidelseskoefficient: 

9x10-5 pr. ºC  (-10ºC - +40ºC) 

Potlife: 40 minutter   (v/ +35ºC) 

NB! De angivne styrkeparametre kan afvige fra ovenstående afhængig af 
blandingsforhold og den ved blandingen indpiskede luft. Korrekt blanding er derfor 
vigtig. 

Fig. 1 Trækstyrkeudvikling 

Fig. 2 Forskydningsstyrkeudvikling  
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Fig. 3 Trykstyrkeudvikling  

Sika CarboDur S     E-Modul >  165’000 N/mm² 

Type Bredde mm Tykkelse mm Areal mm² Forbrug af 
Sikadur-30 

Sika CarboDur 
S512  

50 1,2 60 0,34 kg/lbm 

Sika CarboDur 
S612 

60 1,2 72 0,41 kg/lbm 

Sika CarboDur 
S812 

80 1,2 96 0,54 kg/lbm 

Sika CarboDur 
S1012 

100 1,2 120 0,67 kg/lbm 

Sika CarboDur 
S1212 

120 1,2 144 0,80 kg/lbm 

Sika CarboDur 
S1512 

150 1,2 180 1,02 kg/lbm 

Sika CarboDur 
S614 

60 1,4 84 0,41 kg/lbm 

Sika CarboDur 
S914 

90 1,4 126 0,61 kg/lbm 

Sika CarboDur 
S1214 

120 1,4 168 0,80 kg/lbm 

Sika CarboDur M    E-Modul >  210’000 N/mm² 

Type Bredde mm Tykkelse mm Areal mm² Forbrug af 
Sikadur-30 

Sika CarboDur 
M614 

60 1,4 84 0,41 kg/lbm 

Sika CarboDur fås i 
følgende varianter 

Sika CarboDur 
M914 

90 1,4 126 0,61 kg/lbm 
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Sika CarboDur             50 1,4 70 0,3   kg/lbm
M514



Sika CarboDur 
M1214 

120 1,4 168 0,80 kg/lbm 

Sika CarboDur H                 E-Modul >  300’000 N/mm²  

Type Bredde mm Tykkelse mm Areal mm² Forbrug af 
Sikadur-30 

Sika CarboDur 
H514 

50 1,4 70 0,34 kg/lbm 

Sikadur-30 kan fås i følgende emballager: 
5 kg (A+B) 

Vejledning til 
dimensionering 

Sika CarboDur har ingen plastisk deformationsreserve. 
Derfor opnås den maksimale bøjningsbæreevne i den forstærkede konstruktion, når 
brud i kulfiberbånd sker samtidig med armeringens flydebæreevne, og inden 
betontrykbrud.  

For at begrænse revnevidden og deformation bør armeringen (stålets) 
flydebæreevne ikke overskrides i anvendelsestilstanden. Forskydningsrevner skal 
undgås for at forhindre afrivning af lamellerne. Bæreevne og 
deformationsberegninger foretages efter traditionelle statiske beregningsmetoder, jf. 
relevante danske standarder.  

Der er udarbejdet en beregningsvejledning relateret til danske standarder. 
Herudover er der udarbejdet et beregningseksempel for 
forstærkningsdimensionering af altanplader, som udleveres ved henvendelse til 
Sika Danmark A/S. 

Tilstandsvurdering Følgende forhold skal undersøges inden endelig dimensionering:  

Konstruktionsudformning:
Geometri
Armering
Overfladens planhed

Konstruktionsparametre:
Styrke- træk/tryk
Overfladeaftræksstyrker

Følgende forhold bør fastlægges ved dimensioneringen: 

Brudgrænsetilstand:
Sikkerhed på last og materialer i henhold til DS
Bøjning og forskydning
Evt. forankring

Udmattelse:
Kontrol af stål og betonspændinger

Anvendelsestilstand:
Deformationer
Stålets spændinger (plastiske deformationer)
Revnevidder

Montage For yderligere information rekvirer da separat brugsvejledning med forklarende 
billeder. 
Følgende uddrag kan dog anvendes som indledende indføring i processen.  
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Sika CarboDur             100  1,4 140               0,67   kg/lbm
M1014

Sika CarboDur             120 1,4                    168                0,8   kg/lbm
M1214



Forbehandling Beton: 
Alle overflader skal være tørre, sunde, rene, fri for cementslam, løse partikler og 
forurening af enhver art. Forbehandling foretages bedst ved sandblæsning, 
alternativt slibning el. lign. 
Betonoverfladens aftræksstyrke skal være på min. 1,5 MPa (skal dog relateres til 
statiske beregninger). Større skader, huller m.v. udbedres med Sikadur-41. 
Sikadur-30 kan påføres let fugtige overflader, max. restfugt 10%. 
Overfladen opspartles, så lokale ujævnheder fra f.eks. gamle forskallinger o. lign. er 
max. 0,5 mm. 

Træ og stål: 
Alle overflader skal være tørre, rene og fri for olie. Overfladerne bør afslibes eller 
sandblæses – stål til SA 2½. 
Hvis stålet ikke skal påklæbes lige efter forbehandling skal overfladen påføres en 
gang Icosit 277 som korrosionsbeskyttelse. Forbrug ca. 0,3 kg/m². 

Blandingsforhold 3 vægtdele komp. A til 1 vægtdel komp. B. 

Blanding Komponent A og B omrøres grundigt hver for sig og sammenblandes under intensiv 
mekanisk omrøring, i ca. 3 minutter. 
Blandingen foretages bedst med en boremaskine påsat blandespiral (500 
omdr./min.)  Potlife begynder ved sammenblandingen.  
Potlife er kortest ved høje temperaturer, men kan forlænges ved nedkøling af 
komponenter inden sammenblanding. 
Ved blandingen skal undgås indpiskning af luft. 

Påføring Efter evt. opspartling til korrekt planhed, porelukkes betonoverfladen med Sikadur-
30, der arbejdes godt ind i overfladen med en tykkelse på ca. 1 mm. Påføring sker 
med spartel. Herefter påføres Sikadur-30 på Sika CarboDur med en tagformet 
spartel i en lagtykkelse på ca. 2 mm, således at Sikadur-30 på midten af lamellerne 
er ca. 1 mm tykkere end ved siderne. 
Sika CarboDur båndet placeres herefter på betonen og fikseres ved håndkraft, 
inden udløb af potlife. Efterfølgende overrulles lamellerne fra midten og udefter med 
gummirulle, indtil Sikadur-30 lige netop presses ud langs siderne.  
Overskydende Sikadur-30 fjernes. 

Kvalitetskontrol For at sikre korrekt blanding af Sikadur-30 tages et passende antal prøver ud til 
bestemmelse af hærdning og styrke. 
Kvalitetskontrolmanualen er udarbejdet og fremsendes ved henvendelse til 
SikaDanmark A/S. 

Overmaling Efter udhærdning kan Sika CarboDur lameller overmales med f.eks. Sikagard-550 
W-Elastic. 
Sikgard-550 W-Elastic hæfter bedst på et ganske tyndt lag Sikadur-30. 

Rengøring Ikke hærdnet Sikadur-30 kan fjernes med Colma Rensevæske. 
Udhærdnet materiale kan kun fjernes mekanisk. 

Opbevaring og holdbarhed Holdbarheden for Sikadur-30 i ubrudt emballage er 12 måneder ved opbevaring 
mellem min. +5ºC og max. +25ºC. 

Sika CarboDur skal beskyttes mod direkte sollys. Ved opbevaring beskyttet mod 
direkte sollys er holdbarheden ubegrænset. 
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Sikkerhed for 
Sikadur-30 

Komp. A: 
Indeholder: Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt molv. <700) og 
butandiolglycidylether 
Faresymboler: Xi Lokalirriterende 
R36/38 Irriterer øjnene og huden 
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden 
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøer 
Indeholder epoxyholdige forbindelser. Se fabrikantens oplysninger. 
Kodenummer: 00-5 (1993) 

Komp. B: 
Indeholder: trimethylhexamethylendiamin 
Faresymboler: C Ætsende 
R34 Ætsningsfare 
R43 Kan giver overfølsomhed ved kontakt med huden 
Kodenummer: 00-5 (1993) 

Brugsklar blanding: 
Kodenummer: 00-5 (1993) 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Ansigtsskærm, handsker, hætte, beskyttelsesdragt 
Produktet kræver særlig uddannelse 
Produktet er omfattet af AT’s bekg. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer 
og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater. 

Dokumentation Schweiz: 
EMPA rapport nr. 154490/1; nr. 154490; og nr. 161782 Schweiz 
2002 Forspænding med SikaStress-Head 

Tyskland: 
IBMB, TU Braunschweig rapport nr. 1448/325 
Tysk Bygningsgodkendelse Ü-mærkning: Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung. Z –36.12-29 incl. kvalitetsovervågning og beregningsmetoder. 
2002 Forspænding med SikaLeoba-Carbodur II 

Danmark: 
DTU: 1995, Gasbetonvægge forstærket med kulfiberbånd 

  1997, Forankring af CFRP lameller 
  1998, Milimetertynde kulbånd forstærker beton 
  1998, Kulfiberklisterbånd forstærker betonloft 
  2001, Dokumentation af kerneforankring 
  2001, Forankring af kulfiberbånd 

Aalborg Universitet: 1996, Forstærkning af betonbjælker med forankrede CFRP 
lameller.  
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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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ika Danmark A/S 
irsemarken 5 
520 Farum 
anmark 

Tel. +45 48 18 85 85 
Fax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com 
www.sika.dk 
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