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Sika Control-40 betonadalékszer

Betonadalékszer a betonok száradási zsugorodásának 
csökkentésére

Felhasználási
terület:

A Sika Control-40 egy zsugorodás csökkentő adalékszer, amely a 
kiszáradásból származó zsugorodási hajlamot minimalizálja.

A Sika Control-40 különösen alkalmas:

n öntött cementesztrichek,
n nagy teljesítőképességű betonok előállításához.

A Sika Control-40 használata:

n javítja a tömöríthetőséget,
n gátolja a repedésképződést.

Tulajdonságok,
hatás:

A Sika Control-40 megnöveli a kohéziót a pórusokban. Ezáltal a vízveszteségből 
származó kontrakció, valamint a hosszváltozás jelentősen csökken.

A Sika Control-40 használatából a következő előnyök származnak:
n erősen csökken (a betonösszetétel függvényében akár 30%-ig) a 

kiszáradásból származó zsugorodás,
n az öntött cementesztrichek „teknősödése” csökken,
n a friss és megszilárdult beton egyéb tulajdonságai változatlanok maradnak,
n jelentősen javul a beton vízzáróképessége.

Adagolás: A Sika Control-40 adalékszerből:
n A kívánt hatás függvényében 5 – 30,0 ml-t kell adagolni cement 

kilogrammonként, azaz kb. 0,50 – 3,00% szükséges a cement tömegére 
vonatkoztatva.

n Legnagyobb megengedett adagolási mennyiség 30 ml cement 
kilogrammonként.

Szín és halmazállapot: rózsaszín/áttetsző folyadék
Hatóanyag: magasabbrendű alkoholok
Sűrűség (20 °C-on): 1,00 kg/dm3

Kloridtartalom: ≤ 0,1% (kloridmentes)
Alkálitartalom: ≤ 0,01% (alkálimentes)
pH-érték: kb. 11

Felhasználási
utasítás:

n A Sika Control-40 adalékszert a keverővízzel, vagy azzal egyidőben kell a 
betonkeverékhez adagolni.

n Alacsonyabb hőmérsékletek esetén enyhe késleltető hatás léphet fel.
n Nagyobb víz/cement tényezők esetén ajánljuk az adagolást cement tömegére 

vetített 2,0% fölé emelni.
n A Sika Control-40 adalékszer alkalmazásával egy magas minőségű 

betontermék állítható elő. Betonkészítés és bedolgozás általános szabályait a 
felhasználás során be kell tartani. Különös figyelmet kell fordítani a Sika 
Control-40 felhasználásával készült, fiatal betonok utókezelésére.

n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.

Munka- és
környezetvédelem:

n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust.
n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás 

és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat 
tartalmazza.

n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.



2/22 Sika Control-40 betonadalékszer

C
on

cr
et

e 
- B

et
on

Tárolás,
szavatosság:

n Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.
n Ömlesztett szállításnál tiszta tartályt, tárolót kell használni.
n A megfagyott adalékszer szobahőmérsékleten történt felolvasztás és intenzív 

átkeverés után újra felhasználható.
n Eltartható zárt tartályokban legalább 24 hónapig.

Kiszerelés: Kanna: 25 kg bruttó=nettó
Hordó: 200 kg nettó
Konténer: 1000 kg nettó.

Jogi tudnivalók: Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és 
végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-
8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan 
elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, 
hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és 
használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott 
általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre 
vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe 
vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza: Sika Hungária Kft.
H - 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: +36 1-371 2020     Fax: +36 1-371 2022
info@hu.sika.com / www.sika.hu
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