
Sika® Injection anyagrendszerek
beton- és vasbetonszerkezetek
javításához



Sika® Injection anyagrendszerek

Repedések lezárása,
tömítése

Új vagy meglévô szerkezetek repedé sei -
nek lezárása, tömítésel, rugalmas áthi-
dalása.

Az áteresztô beton- és vasbeton-
szerkezetek felületi tömítése

Az áteresztô szerkezeti elemek javító fe-
lületi tömítése, háttérinjektálás segítsé-
gével.

Munkahézagok vízzáróságá-
nak biztosítása

A beton- és vasbeton szerkezetek 
munkahézagainak tömítése.

Beton- és vasbetonszerkezetek általános hibái



Szerkezeti repedések, 
üregek javítása

Teherátadó és teherviselô szerkezetek
repedéseinek, üregeinek feltöltése, 
javítása, erôzáró összeragasztása.

Sérült mûanyaglemezes szi -
getelések javítása, tömítése

Egy vagy két rétegû mûanyaglemezes
szigetelések hibahelyeinek javítása 
injektálással.

Falszerkezetek és falazatok 
vízzáróságának biztosítása

Falak és aknák vízáteresztô 
repedéseinek, munkahézagainak 
és fugáinak tömítése.
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� Jobb repedéskitöltés az alacsonyabb
viszkozitásnak köszönhetôen

� Az injektálási nyomás csökkentésé-
nek lehetôsége az alacsony viszkozi-
tásnak köszönhetôen

� Különbözô viszkozitású anyagok alkal -
mazása a különbözô repedéstágassá-
gokhoz (lásd 1. diagramot)

� Finom, kis szemnagyságú alkotóele-
mek a kis tágasságú repedések injek-
tálásához

Viszkozitás

Sika® Injection anyagrendszerek

Az injektáló anyagok tulajdonságai Miért fontos? Elvárások

� Jobb tömítési eredmény érhetô el 
a duzzadás hatására

� A repedések, rések teljes feltöltésé-
nek lehetôsége

� Csekély anyagfelhasználás az alap-
anyag térfogatnövekedése miatt

� Gyors duzzadás
� Magas habképzôdési tényezô (jó ki-

adósság)
� Stabil duzzadás és emellett zsugoro-

dásmentes szilárdulás 
� Ideiglenes tömítés és lezárás lehetô-

ségének biztosítása

Duzzadás

� A rövid reakcióidô mellett nehezebb az
injektáló anyagok kimosódása

� Rövid várakozási, technológiai idôk az
injektálási munkák alatt

� Az injektáló anyag akkor és ott reagál,
illetve fejti ki hatását, ahol szükséges

� Különbözô és változtatható reakció-
idôk (lásd 2. diagramot)

� Nem indul meg reakció, míg az injek-
táló anyag nem reagál vízzel vagy
nedvességgel

Reakcióidô

� A hosszú feldolgozhatóság olyan felté-
teleket biztosít, mint egykomponensû
rendszerek esetében

� Különbözô és változtatható feldolgoz-
hatósági idô a különbözô követelmé-
nyeknek megfelelôen

Feldolgozhatósági idô

� Alkalmazkodás lehetôsége a finom
szerkezeti mozgásokhoz

� Tartós rugalmasság a szilárdulási 
folyamatok után is

� Folyamatos és egyenletes tömítés, 
lezárás

Rugalmasság

� Repedések erôzáró, szerkezeti ragasz-
tása

� Jobb tömítési tulajdonságok a tapa-
dásnak köszönhetôen

� Kiváló tapadás
� Felületek teljes, erôzáró összeragasz-

tásának biztosítása
� Zsugorodásmentes viselkedés

Tapadás / adhézió

� A javított szerkezet tartóssága
� Csekély öregedési hajlam
� Tartós, idôtálló javítás

� Tartós repedésmentesség
� Tartós rugalmasság
� Tartós tömítési tulajdonságok

Tartós tömítés

� Agresszív anyagokkal szembeni ellen-
álló képesség

� Magas vegyi ellenálló képességû 
injektálási rendszerek

Ellenálló képesség

� Az injektálás lehetôsége ökológiailag
érzékeny környezetben

� Nem mérgezô és a természetes kör-
nyezetre nem veszélyes anyagok alkal-
mazása

� Oldószermentes rendszerek
� Környezetbarát alapanyagok
� Bevizsgált, talajvíz-kontakt rendszerek

Környezeti kockázat 



Nagyon alacsony viszkozitás
� Sika®Injection-201
� Sika®Injection-451
� Sika®Injection-29/-304/-305

Alacsony viszkozitás 
� Sika®Injection-101/-105
� Sikadur®-52 Injection
Kis szemnagyság 
� Sika®InjectoCem-190

A Sika® Injection megoldás

Magas értékû és gyors duzzadás 
� Sika®Injection-101/-105

Rövid és variálható reakció idôk 
� Sika®Injection-101/-105
� Sika®Injection-AC10/-AC20
� Sika®Injection-304/-305

Hosszú feldolgozhatósági idô
� Sika®Injection-101/-105/-201
� Sika®Injection-29
� Sikadur®-52 Injection és Sika®Injection-451
� Sika®Injection-190

Rugalmasság 
� Sika®Injection-105/-201
� Sika®Injection-29
Kiemelkedôen magas rugalmasság
� Sika®Injection-304/-305

Kiváló tapadás
� Sikadur®-52 Injection
� Sika®Injection-451
� Sika®Injection-201

Kiemelkedô tartósság
� Sika®Injection-201
� Sikadur®-52 Injection és Sika®Injection-451
� Sika®Injection-29/-304/-305
� Sika®InjectoCem-190

Kimagasló vegyi ellenálló képesség
� Sika®Injection-201
� Sikadur®-52 Injection és Sika®Injection-451
� Sika®Injection-29/-304/-305
� Sika®InjectoCem-190

Környezetbarát anyagok
� Sika®Injection-101/-105/-201
� Sikadur®-52 Injection és Sika®Injection-451
� Sika®Injection-29/-304
� Sika®Injection-190

Poliuretán hab Mikrocement kötôanyag Poliakril gyanta / gél
Epoxigyanta Poliuretán gyanta

1. Különbözô injektáló anyagok viszkozitási értékei 10ºC-on és 20ºC-on

2. Különbözô injektáló anyagok szabad duzzadási képessége / faktora

3. Különbözô injektáló anyagok bedolgozhatósági ideje 20ºC-on

Víz

[mPa × s] 0 300 600 900 1200Viszkozitás
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Poliuretán
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1) Mikrocementek, epoxigyanták, poliakril gyanták

2) gyorsítóval

Két-komponensû rendszer Egy-komponensû rendszer 
alkalmazása alkalmazása
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Sika® Injection anyagrendszerek

Munkahézagok vízzáró-
ságának biztosítása

A beton- és vasbeton szerkezetek
munkahézagainak tömítése

Sika® Injection-29
Magas szárazanyag tartalmú, alacsony
viszkozitású, rugalmas, oldószermentes
poliakril injektáló anyag. Alkalmazható 
a Sika® Injectoflex rendszer tömlôinek
utólagos injektálására is.

Sika® Injection-201
Alacsony viszkozitású, rugalmas és ol-
dószermentes poliuretán injektáló anyag
repedések, munkahézagok tartós tömíté-
sére, lezárására. Vízzel érintkezve egy
egyenletes, zárt pórusú és vízzáró tömí-
tôanyagot alkot. Gyorsító segédanyaga a
Sika® Injection-AC20.

Sika® InjektoCem-190
Kétkomponensû injektálható anyag re-
pedések kitöltéséhez, szerkezeti hibák
javításához, munkahézagok tömítéséhez
mikrocement alapon, korróziógátló
inhibítorokkal kiegészítve. A termék
ugyancsak alkalmazható a Sika®

Injectoflex rendszer utólagos injektálá-

sára. Áteresztô beton- és vasbeton-
szerkezetek felületi tömítése

Sérült szerkezeti elemek javító felü-
leti tömítése, háttérinjektálás segít-
ségével

Sika® Injection-304
Rugalmas, nagyon alacsony viszkozitá-
sú, gyorsan gélesedô poliakril gél szer-
kezetek tartós felületi tömítésére
háttérinjektáláshoz. Az anyag reakciójá-
ból egy szigetelô, rugalmas – de szilárd
– gél formálódik, mely jól tapad nedves
és száraz alapfelületekhez is.

A Sika® környezetbarát anyagren
A Sika® Injection anyagok független vizsgálóintézetek által ellenôrzött termékek, különös tekintettel 
a környezeti vízminôségre és a bedolgozási biztonságra. Ezek a vizsgálatok adnak információt arról, 
hogy a folyékony és kikeményedett vagy kötés közben lévô anyagok milyen hatással vannak a vízminôségre.

A felhasználók megnyugtatása érdekében a Sika® összefogott környezetvizsgálatot készített 
a Sika® Injection-101/ -201/ -203/ -304/ -29 termékek környezetre gyakorolt hatásáról.

A Sika® környezetbarát anyagren
A Sika® Injection anyagok független vizsgálóintézetek által ellenôrzött termékek, különös tekintettel 
a környezeti vízminôségre és a bedolgozási biztonságra. Ezek a vizsgálatok adnak információt arról, 
hogy a folyékony és kikeményedett vagy kötés közben lévô anyagok milyen hatással vannak a vízminôségre.

A felhasználók megnyugtatása érdekében a Sika® összefogott környezetvizsgálatot készített 
a Sika® Injection-101/ -201/ -203/ -304/ -29 termékek környezetre gyakorolt hatásáról.



Repedések lezárása, 
tömítése

Új vagy meglévô szerkezetek 
repedéseinek lezárása, tömítése 
illetve rugalmas áthidalása

Sika® Injection-101
Nedvességgel és vízzel reagáló, gyorsan
habosodó, alacsony viszkozitású oldó-
szermentes poliuretán injektáló anyag
repedések lezárásához és tömítéshez. 
Az anyag egy nagyon sûrû, erôs, rugal-
mas, finom pórusú habot alkot. Gyorsító
segédanyaga a Sika® Injection-AC10.

Sika® Injection-2011)

Alacsony viszkozitású, rugalmas és ol-
dószermentes poliuretán injektáló anyag
repedések, munkahézagok tartós tömíté-
sére, lezárására.
Vízzel érintkezve egy egyenletes, zárt
pórusú és vízzáró anyagot alkot.
Gyorsító segédanyaga  a Sika® Injection-
AC20.

Szerkezeti repedések, 
üregek javítása

Teherátadó és teherviselô szerkeze-
tek repedéseinek, üregeinek feltöl-
tése, javítása, áthidalása

Sikadur®-52 Injection2)

Alacsony viszkozitású, oldószermentes,
nagy szilárdságú epoxigyanta repedé-
sek, hézagok szerkezeti, erôátadó ra-
gasztásához. Nedves és száraz felületek-
hez egyaránt alkalmazható.

Sika® Injection-451
Ultra alacsony viszkozitású, oldószer-
mentes, nagy szilárdságú epoxigyanta
repedések, hézagok szerkezeti, erôátadó
ragasztásához. Nedves és száraz felüle-
tekhez egyaránt alkalmazható.

Sika® InjektoCem-190
Kétkomponensû injektálható anyag re-
pedések kitöltéséhez, szerkezeti hibák
javításához, munkahézagok tömítéséhez

1) egyéb termékváltozatok pl. Sika® Injection-203 mely megfelel a ZTV-ING (RISS) elôírásainak és a BASt rendszerében regisztrált
2) egyéb termékváltozatok pl. Sikadur®-53 mely alkalmas víz alatti injektálási munkálatokhoz is.

mikrocement alapon, korrózió gátló
inhibítorokkal.

ndszerei
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Követelmények a megfelelô injektáló 
Követelmények a beton- és vasbeton szerkeze-
tek tömítéséhez, szigeteléséhez, javításához
használható injektáló anyag kiválasztásához:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Szerkezeti megerôsítés és javítás = S     Tartós rugalmas tömítés = E    Ideiglenes tömítés = T
A beton és a vasbeton szerkezet hibája és az injektáló anyagok reológiai tulajdonságai alapvetôen meghatározzák az alkalmazni kívánt ren

Megengedett mozgások szilárdulás / a kötési folyamat után
Nem rugalmas injektáló anyagok esetében a repedések utólagos kialakulása is lehetséges.

Tartós vízszigetelés 
Hatékony vízszigetelés, megbízható és tartós védelem a talajnedvességgel és a talajvíz nyomásával szemben.

Repedések tömítése, penetráció kis repedéstágasságok esetén (pl. >0,2 mm)
Az alacsony viszkozitásu injektáló anyagok jobban behatolnak a repedésbe, és alkalmazásukkal az injektálási nyomás is csökkenthetô.

Ideiglenes lezárások és tömítések
Anyagok, melyek nagy víznyomási értékek mellett is alkalmazhatóak, de álltalában ideiglenes, nem végleges lezárást biztosítanak (utóinj
lezárás szükséges más anyagrendszerekkel).

Csak vízzel érintkezve reagáló anyagok
A reakció csak akkor indul be, amikor az szükséges.

Vízzáró injektálási szakaszok lezárása
Mûanyag vízszigetelô lemezek javítása injektálással (egy vagy kétrétegû rendszer esetén).

Csak alacsony injektálási nyomás alkalmazható (< 10 bar)
Az alacsony injektálási nyomáson a mikrocement anyagok szuszpenziójának szétosztályozódása elkerülhetô.

Ivóvíz engedély
Injektálási javítási technológia alkalmazása ökológiailag szenzitív környezetben.

Gyorsítható
A gyorsított reakcióidô csökkenti a munkahelyi várakozási idôket (pl. alacsony hômérséklet esetén) és biztosítja, hogy az injektáló anyag köt
vagy elôtt ne mosódhasson ki.

A Sika® Injection-101 sza-
bad duzzadási képessége
több mint 40-szeres.

A Sika® Injection-201 ala-
csony viszkozitásának kö-
szönhetôen 0,2 mm repedés-
tágasság felett már alkalmaz-
ható.

A Sikadur®-52 Injection anyag alkalmazásával 50 N/mm2 feletti
szilárdság érhetô el.

Tökéletesített rendszerek
Az injektáló anyagok lehetôvé teszik a gyengébb betonszerkezetek javítását is.

Bedolgozható mint egy egykomponensû rendszer
Hosszú felhasználási idejû injektáló anyagok (> 20 perc) bedolgozhatók egykomponensesû berendezéssel is.



anyag kiválasztásához

ndszert.

jektálás és

tés közben

A Sika® Injection-304 egy rugalmas, de megfelelô szilárdságú szigetelô réteget alkot.

Poliuretán hab
Poliuretán 
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1. Az injektáló csonkok helyének kifú-
rása a beton felületére 45 fokos
szögben. A furat átmérôje legyen 
2 mm-rel nagyobb az injektáló
csonk átmérôjétôl.

2. Az injektáló csonkok rögzítése, befe-
szítése csavarkulccsal annak érde-
kében, hogy ellenálljon a nagyobb
injektálási nyomás hatásának.

3. Az injektáló szemek felszerelése 
a csonkokra és az injektálás 
indítása

1. Az alapfelület elôkészítése szemcse-
szórással vagy gyémántkorongos
csiszolással. A felület portalanítása
kefével vagy ipari porszívóval.

2. A felületi injektáló csonkok beállítá-
sa tûk vagy szögek segítségével,
megvédve így az injektálási csator-
nát a Sika® Injection-490 ragasztó-
anyag tömítô hatásától. 

3. A repedés átvonása a Sika®

Injection-490 ragasztóanyaggal
úgy, hogy az teljes mértékben fedje
a repedést és felületi injektáló
csonkokat. 

1. Az injektáló csonkok helyének kifú-
rása egymástól 25-50 cm távolság-
ban, a furatok legyenek átmenôek.

2. Az injektáló csonkok rögzítése, befe-
szítése csavarkulccsal annak érde-
kében, hogy ellenálljon az injektálási
nyomás hatásának

3. Az injektáló szemek felszerelése az
elsô csonkra és az injektálás indítá-
sa a legalsó helyzetrôl, sorból.

Sika® Injection rendszerek bedolgozás

Repedésinjektálás hagyományos injektáló csonkokk

Repedésinjektálás felületi injektáló csonkokkal

Háttérinjektálás



4. A soron következô injektáló-szem injektálása amilyen gyorsan csak 
lehet, amennyiben az injektáló anyag / gyanta megjelenik a repedésben,
illetve a soron következô csonk végén, majd az injektálás folytatása 
a soron következô csonkon.

5. A folyamat ismétlése injektáló csonkról – 
injektáló csonkra.

6. Amennyiben szükséges az injektálási folya-
matot megismétlése a repedés teljes kitölté-
sének, tömítésének érdekében.

4. A ragasztóanyag kikeményedése után az injektálás azonnal elkezdhetô,
kihúzva a pozicionáló tûket.

5. Az injektálás folytatása a hagyományos 
módon, a hagyományos csonkokkal történô
injektálás 4 . .5 . . . 6 pontja szerint.

4. A soron következô injektáló-szem injektálása amilyen gyorsan csak le-
het, amennyiben az injektáló anyag / gyanta megjelenik a repedésben 
illetve a soron következô csonk végén. Az injektálás folytatása a soron
következô csonkon. A háttér anyagától és hézagtérfogatától függôen
(nem biztos, hogy az injektáló anyag megjelenik a sorban következô
csonkon) kalkulálni kell a felhasznált és beinjektált anyagmennyiséggel.

5. Az injektálás folytatása a hagyományos mó-
don, a hagyományos csonkokkal történô 
injektálás 5 ill. 6 pontja szerint.
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Sika® Colma® Cleaner Víz

Injektáló berendezések és csonkok a S

Sika injektáló eszközök

EL-1/-2

Hand-1/-2

PN-2C

C-1

MFC-1

Géptisztítás

Keverôeszközök és bedolgozó
eszközök mikrocement anya-
gokhoz, szuszpenziókhoz

A mikrocement szuszpenziók egyenletes
és hatékony megkeveréséhez egy kolloid
anyagok felkeverésére is alkalmas esz-
közt kell használni. Ilyen eszköz a Sika®

Injection Mixer C-1. Az injektáló esz-
köznek pedig biztosítania kell a
mikrocement szuszpenzió folyamatos,
egyenletes szállítását a szétosztályozó-
dás elkerülése mellett.

Injektáló eszközök a Sika® Injection anyag-
rendszerekhez és mikrocement szuszpenziókhoz

Kétkomponensû berendezés
poliakril gélekhez

A Sika® Injection Pump PN-2C speciáli-
san háttér(fátyol)-injektáláshoz kifejlesz-
tett berendezés. Kétkomponensû beren-
dezés szükséges a gyorsan reagáló
poliakril gélhez. A két komponens elkü-
lönítetten kerül vezetésre a berendezés
keverôfejéig, ahol egy statikus keverô
biztosítja rövid úton a két komponens
megfelelô keveredését.

Egykomponensesû injektáló
berendezés poliuretán,
poliakril és epoxigyanták
injektálásához

A Sika egykomponensû injektáló beren-
dezése univerzálisan, széles körben al-
kalmazható. A pumpa alkalmazási terü-
lete elsôsorban a hagyományos repe-
dés-injektálás mellett a Sika® Injectoflex
rendszer tömlôinek utóinjektálása. 
A Sika® Injection Pump EL-1, EL-2,
Hand-1 és Hand-2 egyaránt alkalmazha-
tó a Sika poliuretán, epoxigyanta és
poliakril gélek injektálására.
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1’ Nagy átfolyás és nagy nyomás mellett javasolt • 2’ Speciálisan mikrocement kötôanyagú anyagok injektálásához kifejlesztve • 3’ Csak egyirányú injektáló szemmel

Sika® Injection anyagrendszerekhez

Hagyományos injektáló csonkok
Kis és nagy nyomású injektálási munkálatok elvégzéséhez,
ahol a csonk rögzíthetô a szerkezetben.

Felületi injektáló csonkok
Kis nyomású injektáláshoz, ahol a hagyományos csonk nem
rögzíthetô a szerkezetben, csak a szerkezet felületén.

Az injektáló csonkok biztosítják a megfelelô kapcsolatot a szerkezet és az injektáló berendezés
között. Az injektáló csonkok alkalmasak arra, hogy még magas nyomáson is az injektáló anya-
gokat a szerkezetbe jutassák. Két, technológiailag eltérô típust különböztetünk meg:

Sika® Injection injektáló csonkok 

Felhasználás

Repedés- és résinjektálás

Sika® Injectoflex injektálás

Háttér vagy fátyol injektálás

Repedés- és résinjektálás

Sika® Injectoflex injektálás

Beton minôség

A fúrás nem lehetséges

Jó vagy rossz minôségû
beton, a csonkhelyek 
fúrása lehetséges

Jó vagy rossz minôségû
beton, a csonkhelyek 
fúrása lehetséges

1 – 10 bar

10 – 200 bar

Injektálási nyomás MPS

X

X X X X

X X X

X3

X X

X X

Hagyományos

Sika® Injection injektáló csonk

MPR1 MPC2 SP

Felületi 

MPS

MPR

MPC

SP
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Esettanulmányok

Áteresztô akna 
felületi szigetelése
A megoldandó feladat
A talajvízben álló akna tömítési rendszere nem a célnak meg-
felelôen volt megválasztva. A víz így több helyen, munkahé-
zagokon, repedéseken bejuthatott az akna belsô oldalára, ko-
moly károkat okozva ezzel az aknában vezetett és rögzített
elektromos rendszereknek, egyéb szerelvényeknek.

Az injektáló anyaggal szembeni elvárások
� Gyors reakcióidô
� Alkalmasság homogén, egyenletes szigetelô réteg formá-

lására
� Környezetbarát viselkedés

Sika megoldás
Háttér(fátyol)-injektálás
� Rövid reakcióidejû poliakril gél Sika® Injection-304 alkal-

mazásával.

Eszközök
� Sika® Injection Pump PN-2C
� Sika® Injection Packer MPR

Repedések tömítése 

A megoldandó feladat
Egy mélygarázs betonja vízzáró betonszerkezetbôl készült. 
A nem megfelelô munkahézag kialakítás (túl hosszú egyben
betonozandó szakaszok) miatt rendezett, függôleges irányí-
tottságú repedések alakultak ki a szerkezeten. A nagy víznyo-
más miatt a belsô tér repedésein keresztül is megjelent a víz.

Az injektáló anyaggal szembeni elvárások
Elsô fázis:
� Gyorsan habosodó injektáló anyag / hab
� Csak víz hatására történô reakció 
Második fázis:
� Alacsony viszkozitás
� Repedésmentes viselkedés kiszáradás után is
� Jó tapadási képesség betonfelületekhez
� Jó vegyi ellenálló képesség és környezetbarát viselkedés 

Sika megoldás
Repedés injektálás
� Gyorsan reagáló poliuretán hab Sika® Injection-101 alkal-

mazása, mint ideiglenes lezárás
� Rugalmas poliuretán gyanta alkalmazása a végleges lezá-

ráshoz, Sika® Injection-201

Eszközök
� Sika® Injection Pump EL-2
� Sika® Injektion Packer MPS



Sérült mûanyaglemezes
szigetelés javítása
A megoldandó feladat
Egy talajvízzel terhelt, nyitott építési eljárással épített alagút-
szakaszt mûanyag lemezes szigeteléssel, és szakaszolt mun-
kahézag kialakítással láttak el. A hiba az építési fázisban tör-
tént és észrevétlen maradt a hibák belsô megjelenéséig. 
A hiba lokalizálása a megfelelô elôkészítésnek és a megfelelô-
en megválasztott szigetelési rendszernek köszönhetôen fuga-
szalagokkal szakaszolt területen egyszerûen lehetséges volt. 

Az injektáló anyaggal szembeni elvárások
� Tartós rugalmasság
� Alkalmas legyen egy új, folytonos szigetelô réteg kialakítá-

sára 
� Az anyag gélesedési ideje feleljen meg az adott feladat 

elvégzésére

Sika megoldás
A szakaszolt területek injektálása az elôre elhelyezett injektáló
csöveken keresztül
� Sika® Injection-305 poliakril gél alkalmazásával

Eszközök
� Sika® Injection Pump PN-2C és
� Sika® Injektion Packer MPR

Hídszerkezet szerkezeti
repedéseinek javítása
A megoldandó feladat
A dinamikus igénybevételekkel terhelt autópálya híd pillérein
megjelenô repedések a szerkezet általános állapota szem-
pontjából potenciálisan nagy veszélyforrásként jelentkezhet-
tek volna a késôbbiekben, azok megfelelô javítása nélkül. 

Az injektáló anyaggal szembeni elvárások
� Különbözô repedéstágasságok estén alkalmazható külön-

bözô viszkozitású anyagok 
� Magas szilárdságú és tapadási képességû anyagok
� Nedves és száraz felületek esetén is alkalmazható anyagok

Sika megoldás
Repedés injektálás
� Alacsony viszkozitású epoxigyanta alapú injektálható

anyag Sikadur®-52 Injection > 0,3 mm repedéstágasság
esetén 

� Ultra alacsony viszkozitású epoxigyanta alapú injektálható
anyag Sika® Injection-451 0,1- 0,3 mm repedéstágasság
esetén

� Epoxigyanta lezáró habarcs Sika® Injection-490

Eszközök
� Sika® Injection Pump EL-2 és
� Sika® Injektion Packer SP
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Témához kapcsolódó kiadványaink:

Sika® Injection anyagrendszerek
beton- és vasbetonszerkezetek javításához, tömítéséhez

A Sika speciális vegyipari és építéskémiai termékek ágazatában folytatja tevékenységét világszerte. A cég a világ 70 országban
van jelen gyártási, kereskedelmi, kutatás- és fejlesztési kapacitással. Kiválóan felkészült szakember gárdával technikai segítséget
nyújt és magas színvonalú szolgáltatást biztosít partnerei részére. A Sika piacvezetô helyet foglal el és technológiai vezetô szerepet
játszik az épületek és mérnöki szerkezetek vízszigetelési, tömítés és ragasztási, szerkezetmegerôsítési, bevonatkészítési és
felületvédelmi területén. A Sika 12.000 alkalmazottjával kimagasló támogatást nyújt a már meglévô és jövôbeli partnerei mûszaki
és üzleti sikereinek eléréséhez.

Je len is mer te tô anyag ban kö zölt ada tok (leg jobb tu do má sunk sze rint)
meg fe lel nek a nyom dá ba adás idô pont já ban ren del ke zés re ál lók nak. Az
anya gok fo lya ma tos fej lesz té se mi att a vál toz ta tás jo gát a Si ka Hun gá ria
Kft. fenn tart ja. Az is mer te tô anya gát szak em be reink nagy gon dos ság gal
ál lí tot ták össze, az elô for du ló saj tó hi bá kért fe le lôs sé get nem vál la lunk. Ki -
ad vá nyunk tá jé koz  ta tó jel le gû, kér dé ses eset ben kér jük for dul jon szak ta -
ná csa dó ink hoz.




