
SIKAMENT EVO 26
Skystas/ HRWR betono priedas

Naudojimas
Aprašymas: Sikament EVO 26 yra ypatingai efektyvus vandenį mažinantis skystas trečios 

kartos priedas, suteikiantis betonui geras kokybines savybes ir didelį stiprį.
Sikament EVO 26 turi CE sertifikatą, pagal EN 934-2 ir EN 934-6.
Produktas atitinka BASTA cheminių produktų kriterijus

Naudojimas Sikament EVO 26 gali būti naudojamas su visų rūšių betonu, o ypatingai su:
Savaime susirišančiu betonu
Purškiamu betonu
Betonu, kuriam taikomi griežti drėgmės kriterijai (iki 40%)
Aukšto atsparumo betonu
Savaime džiūstančiu betonu bei ten, kur pageidautinas ilgesnis atviras betono 
laikymas

Techniniai duomenys
Mėlynos spalvos skystis

Tankis apie 1,1 kg/dm³
pH dydis apie 5
Chloridų kiekis < 0.10 % nuo produkto masės
Šarmo kiekis Na2O < 2.5 % nuo produkto masės
Korozinės savybės nepasitaiko, jeigu laikomasi naudojimo instrukcijų
Sausumas 40%
Tirštumas Skystas
Dozavimas apie 0,1 – 1,5% nuo cemento masės

Pagaminimo vieta Sika Sverige AB
Veddestavagen 18-20
175 06 Jarfalla
Švedija

Pakavimas bakelis 24 kg, statinė 240 kg, konteineriai 1100 kg bei cisternos.

Sandėliavimo laikas Mažiausiai 9 mėn. nuo pristatymo datos (cisternose 16 mėn.). Laikyti
uždaruose nerūdijančio plieno induose. Galima permaišyti mechaniškai
arba perpumpuoti. Venkite oro įpūtimo.

Kenksmingos medžiagos  žiūr atskirame lape su saugumo taisyklėmis

Naudojimo instrukcijos:
Rekomenduotina automatinė svorio arba tūrio dozavimo įranga
Atkreipkite dėmesį į tankį bei sausumą.
Sikament EVO 26 dėkite kartu su maišomu vandeniu. Uždelsus įdėjimą 20-30 sek.
padidėja medžiagos efektyvumas ir ją geriau galima panaudoti. Optimaliam efektui
pasiekti įmaišymo įranga gali būti keičiama, tačiau tai reikia nustatyti kiekvienu
atskiru atveju.
Perdozavus medžiagos betonas gali pasidaryti neproporcingas ir gali pasireikšti 
suvėlinimo efektas.
Sikament EVO 26 galima suderinti ir su kitais Sika betono priedais, bet priedus
reikia dėti atskirai.
Rekomenduojama maišymo trukmė 30-180 sek. priklausomai nuo maišytuvo tipo.
Rekomenduojama dozė yra  apie 0,1 – 1,2 % nuo cemento masės.
Šios medžiagos veikimas gali būti įvairus, priklausomai nuo naudojamo cemento 
rūšies.
Įrangą išplaukite vandeniu.
Bandomąjį maišymą reikia atlikti pagal betono charakteristikas, nes tik tuo atveju 
bus pasiektas norimas efektas.
Dirbdami su Sikament EVO 26 naudokite tik stiklo pluošto arba nerūdijančio plieno 
talpas.
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