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TUOTETIETOESITE

SikaControl®-50
KUTISTUMAA VÄHENTÄVÄ BETONILISÄAINE

TUOTEKUVAUS
SikaControl®-50 on nestemäinen betonin kutistumaa 
vähentävä lisäaine, jonka avulla voidaan valmistaa kor-
kealuokkaista betonia, jonka kutistumaa on vähennet-
ty merkittävästi.

KÄYTTÖ
SikaControl®-50 on kehitetty seuraaviin käyttötarkoi-
tuksiin:

Sementtipohjaisten itsestään siliävien tasoitteiden 
konseptit: Sika Viscochape ja Sika Levelchape HCS

▪

Betonilattiat, joiden pienennetty kutistuma vähentää 
kutistumahalkeilun riskiä samalla saumajaolla ja 
mahdollistaa suuremman saumajaon kasvattamatta 
kutistumahalkeilun riskiä

▪

Ohuet kiinnivaletut päällyslaatat, joissa minimoidaan 
kutistumaeroa uuden päällysvalun ja olemassaolevan 
alustan välillä.

▪

Betonielementit, joiden kutistuma on estetty▪
Säilyvän betonin valmistus meriympäristöön▪
Vesitiivis betoni altaissa, jätevedenkäsittelylaitoksis-
sa ja padoissa

▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Voimakkaasti vähentynyt kuivumiskutistuminen ja 
siitä aiheutuva halkeilu

▪

Vähentää laatan käyristymisen mahdollisuutta▪
Merkittävästi parantunut tiiveys - johtaen betonin 
parempaan säilyvyyteen

▪

Voidaan käyttää sekä huokostetun että huokosta-
mattoman betonin valmistukseen

▪

TUOTETIETO

Pakkaus 205 L tynnyri▪
1000 L IBC▪
Bulk▪

Olomuoto / Väri Väritön (läpinäkyvä) neste

Käyttöikä 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä, kun tuote on säilytetty asiallisesti 
ehjässä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Varastointiolosuhteet Suojaa suoralta auringonvalolta ja jäätymiseltä.

Tiheys 0,935 ± 0,02 kg/dm3

Kokonais kloridi-ionipitoisuus ≤ 0,1 %

Natriumoksidin vastaavuus ≤ 0,5 %

Suositeltu annostelu 0.2 - 5% sementin painosta

Annostelu SikaControl®-50 lisätään sekoitusveden joukkoon tai yhdenaikaisesti sen 
kanssa betonisekoittimeen.
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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.
Hyvän betonointikäytännön sääntöjä (valmistus ja va-
lu) tulee noudattaa. Ennakkokokeet tulee suorittaa en-
nen käytännön betonivaluja. Erityisesti, kun siirrytään 
uuteen betonisuhteitukseen tai vaihdetaan toisiin be-
tonin raaka-aineisiin. Tuore betoni tulee jälkihoitaa 
asianmukaisesti ja mahdollisimman varhain.

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
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