
Sika ® Stabiliser 229

Stabilizuojantis priedas betonams, skiediniams ir cementinėms masėms

Produkto aprašymas
Skystas  stabilizuojantis  priedas,  padidinantis  vandens  sulaikymą.  Nevėlina  cemento 
rišimo ir kietėjimo.

Panaudojimas
– Savaime tirštėjantiems betonams
– po vandeniu liejamiems betonams ir skiediniams
– Didelio takumo betonams ir skiediniams su mažu smulkiųjų frakcijų kiekiu.
– Injekcinėms masėms cemento pagrindu
– Produktas gali būti naudojamas armuotiems ir įtemptiems betonams.

Savybės
– Padidina mišinių koheziją
– Padidina atsparumą išplovimui
– Apriboja segregaciją, sedimentaciją ir vandens ištekėjimą
– Priedas neturi pastebimos įtakos rišimo ir stingimo procesams

Techniniai duomenys

Pagrindas Organinių ir neorganinių komponentų kombinacija
Būvis Tirštas, smėlinės spalvos skystis
Tankis Apie 1,0 kg/dm3

Naudojimo būdas

Dozavimas:
Bendruoju atveju į 1 – 6 kg/m3 mišinio, priklausomai nuo reikalingo efekto.

Dozavimo būdas
Kartu su užmaišymo vandeniu arba į šlapią mišinį.

Suderinamumas su kitomis medžiagomis
Plastifikatoriai “Plastiment®”, superplastifikatoriai “Sikament®”, “Sika ViscoCrete®”, 
priemonės  “Sikanol®  A”  ir  “Sika®  Pump”,  greitikliai,  lėtikliai  bei  milteliniai 
pucolaniniai priedai.

Svarbios nuorodos
– Priedas visų pirma veikia užmaišymo vandenį, ir galutinis efektas matomas po kelių 

– keliolikos minučių.
– Naudojant  povandeninius  bei  savaime  tirštinančius  priedus,  geriausias  efektas 

gaunamas kartu su “ViscoCrete” grupės superplastifikatoriais.
– Rekomenduojame kiekvieną kartą atlikti atitinkamus bandymus ir konsultuotis su 

mūsų technine tarnyba Sika Poland Sp. z o.o.



Baigiamosios pastabos
Naudojant priemonę būtina laikytis visų bendrai žinomų taisyklingo betono skiedinio 
sudėties projektavimo, jo gamybos, transportavimo liejimo ir priežiūros taisyklių, taip 
pat įvertinant vietines liejimo sąlygas.
Prieš naudojant priemonę, jei dozuojama ne pagal vidurkį arba kombinacijoje su kitais 
priedais, rekomenduojame atlikti atitinkamus bandymus.

Pakuotė
Skysta rūšis Kanistrai  25 kg

Statinės  230 kg
Cisternos  1000 kg.

Sandėliavimas
Produktą laikyti originaliose uždarose pakuotėse, sausoje patalpoje, kur temperatūra nuo 
+5ºC iki +35ºC, geriausia sunaudoti per 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Aplinkos apsauga
Nesurištas produktas gali užteršti gruntą ir gruntinius vandenis. Produkto likučius reikia 
surišti  skiedinio  arba  betono  masėje,  kurią  vėliau  galima  utilizuoti  kaip  paprastą 
statybinį laužą.
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