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TUOTETIETOESITE

SikaTard®-932
PITKÄAIKAISESTI HIDASTAVA BETONIN LISÄAINE

TUOTEKUVAUS
SikaTard®-932 pidentää tuoreen betonin varastointiai-
kaa jopa 24 tuntia. Lisäaineella ei ole merkittävää vai-
kutusta betonin sitoutumisaikaan, puristuslujuuteen, 
halkeilusitkeyteen eikä tartuntaan ruiskubetonin ruis-
kuttamisen jälkeen.

KÄYTTÖ
SikaTard®-932 on lähinnä kehitetty ruiskubetonin mär-
käruiskutusmenetelmälle ja sen käyttö voidaan yhdis-
tää Sikan tehonotkistimien käytön kanssa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Pidentää betonin työstöajan jopa useisiin tunteihin.▪
Mahdollistaa joustavuuden betonivalujen suunnitte-
lussa ja aikatauluissa.

▪

Mahdollistaa betonin pitkät kuljetusmatkat ruiskube-
tonin käyttökohteissa. 

▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
SikaTard®-932 on CE-merkitty standardin: EN 934-5 
mukaisesti. CE setrifikaatin numero: 2719-CPR-704. 
(Tuote täyttää kriteerit kemiallisille tuotteille Ruotsin 
BASTA-järjestelmässä.)

TUOTETIETO

Pakkaus Kanisteri 23 kg, tynnyri 230 kg, IBC 1150 kg ja säiliöautotoimitus.

Olomuoto / Väri Läpinäkyvä viskoosi (paksuhko) neste

Käyttöikä Vähintään 9 kuukautta valmistuspäivämäärästä, kun säilytetty varastoin-
tiohjeiden mukaisesti.

Varastointiolosuhteet Varastoitava suljetuissa säiliöissä jäätymisen välttävissä olosuhteissa. Se-
koitusta suositellaan.

Tiheys 1.16 ± 0,03 kg/dm3
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pH-arvo 4 ± 1

Tyyppillinen kuiva-ainepitoisuus 28 ± 1,4 paino-%

Kokonais kloridi-ionipitoisuus <0.10 % painosta

Natriumoksidin vastaavuus <6.0 % painosta

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Suositeltu annostelu SikaTard®-932 annosteluksi suositellaan 0.25-1.20 % sementin painosta. 
Nyrkkisääntönä voi pitää, että 0.6 % annostuksella saavutetaan noin 8 tun-
nin hidastus. Annostelutarve vaihtelee riippuen käytetyn sementin ntyypis-
tä ja lämpötilasta. Ennakkokokeet tulee suorittaa betonistandardien mu-
kaisesti todellisuudesssa käytetyillä materiaaleilla ja todellisuuden mukai-
sissa olosuhteissa, jotta selviää saavutetaanko toivottu vaikutus.

Rajoitukset Vältä SikaTard®-932 lisäaineen suoraa kosketusta materiaaleihin, jotka 
ovat herkkiä korroosiolle.

TYÖSTÖ OHJEET
SikaTard®-932 annostellaan aikaisintaan yhdessä se-
koitusveden kanssa. Tuotetta ei tule annostella suo-
raan kuivan sementin päälle.

▪

Paikoillaan olevissa sekoittimissa vaaditaan yleensä 
1.5 - 3 minuutin sekoitusaika.

▪

Pyörintäsäiliöautot vaativat sekoittamiseen 5 - 7 mi-
nuutia korkeimmalla pyörintänopeudella.

▪

Suositellaan automaaattista painoon perustuvaa an-
nostelulaitteistoa.

▪

Joillakin suhteituksilla saattaa tapahtua työstettävyy-
den menettämistä. Seosta tulee sekoittaa tietyin vä-
liajoin. Suositellaan testaamista.

▪

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Välineet ja laitteistot puhdistetaan vedellä.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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