Jak stosowaç SikaSwell® - P ?
Profil SikaSwell®-P powinien
byç uk∏adany w Êrodku przekroju
elementu. Po∏àczenia poszczególnych
odcinków profilu i styki
w naro˝ach powinny ÊciÊle do siebie
przylegaç.
Minimalny odst´p
z obu stron przekroju betonu

SikaSwell® S-2 powinien byç
po∏o˝ony w Êrodku przekroju
elementu betonowego.
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10 cm

Beton zbrojony

Dost´pny profil
Typ

Szer.
(mm)

GruboÊç
(mm)

2507H

25

7

Kszta∏t
przed
sp´cznieniem

SikaSwell® System

Sika na Êwiecie
15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Minimalny odst´p
z obu stron
Beton
niezbrojony

Sika do Paƒstwa us∏ug

Jak stosowaç SikaSwell® S-2 ?

Opis

Opako-wanie

Profil mieszany
z komorami
odpr´˝ajàcymi

10 lub 50 mb

Beton
niezbrojony

Do uszczelniania
przerw roboczych
w konstrukcjach
betonowych.

Beton zbrojony

Dysz´ nale˝y odciàç w takim miejscu, aby przekrój poprzeczny
nak∏adanego materia∏u by∏ odpowiedni do gruboÊci elementu betonowego
GruboÊç
elementu (cm)

Wymiary otworu
dyszy mm

20 - 30
30 - 50

15x15x15
20x20x20

Teoretyczna d∏ugoÊç (m)
kartusz 300 ml Opak. 600 ml

3.10
1.80

6.20
3.50

Praktycznie otrzymana d∏ugoÊç mo˝e byç mniejsza od obliczeniowej za wzgl´du na
nierównoÊç pod∏o˝a.
1

Sika zatrudnia ponad 8500 pracowników
w 64 krajach na ca∏ym Êwiecie.

2

Pod∏o˝e
Pod∏o˝e powinno byç suche lub matowo-wilgotne, niezaolejone, wolne od resztek ziemi, py∏u, rdzy i innych luênych materia∏ów os∏abiajàcych przyczepnoÊç.

3
15 (20) m m

15 (20) mm

5

Dystrybutor:

4

15 (20) m m

Mocowanie
• Stosowaç klej SikaSwell®S-2 do przyklejenia
profili.
Wycisnàç
z
tuby
taka
iloÊç
kleju,
aby
pokryç
nierównoÊci
i nast´pnie przykleiç profil dobrze dociskajàc go
do Êwie˝ego kleju.
Betonowanie
• W czasie uk∏adania betonu nale˝y zwracaç uwag´,
aby profil SikaSwell®-P by∏ dobrze otulony
szczelnym betonem bez pustek. Naj∏atwiej to
uzyskaç przez wykonanie cienkiej warstwy z zaprawy
cementowej lub betonu drobnoziarnistego.

Pod∏o˝e
Pod∏o˝e powinno byç suche lub matowo-wilgotne, nie zaolejone, wolne od resztek,
ziemi, py∏u, innych luênych materia∏ów
os∏abiajàcych przyczepnoÊç.
Betonowanie
• Mieszank´ betonowà mo˝na uk∏adaç po up∏ywie 2-3 godzin.
Po tym okresie powierzchnia SikaSwell®S-2 jest wystarczajàco mocna i odporna
na zrzucanie mieszanki z wysokoÊci do 50 cm.
• Je˝eli wysokoÊç zrzucania mieszanki betonowej b´dzie wi´ksza ni˝ 50 cm,
to czas utwardzenia SikaSwell®S-2 powinien wynosiç co najmniej 2 dni.
Zaleca si´ ochraniaç SikaSwell®S-2 cienkà warstwà zaprawy cementowej lub betonu o gruboÊci 10 cm.
Opakowanie
• Kartusz 300 ml
12 karuszy w kartonie
• 600 ml opakowanie
20 opakowaƒ / 4 koƒcówki

Szczegó∏owe instrukcje dotyczàce u˝ycia zawarte sà w Karcie Technicznej. W przypadku wàtpliwoÊci zaleca si´ wykonaç w∏asne próby lub skontaktowaç si´ z Sika Poland.

Przed u˝yciem zawsze zapoznaj si´ z najnowszà wersjà Karty Technicznej Produktu.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel.: (022) 31 00 700
fax: (022) 31 00 800
dystrybucja.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

SikaSwell® - P

SikaSwell® S-2

SikaSwell® System do uszczelniania przerw roboczych w betonie
Po∏àczenia konstrukcji budowlanych: przerwy robocze, po∏àczenia Êwie˝ego betonu z utwardzonym, po∏àczenia nowej konstrukcji ze starà, po∏àczenia
wodoszczelne zbrojonych styków. Po∏àczenie mi´dzy betonem stwardnia∏ym i Êwie˝ym jest bardzo wa˝nym elementem w konstrukcji budowlanej i cz´sto mo˝e byç êród∏em przecieków!
Sika oferuje systemy p´czniejàcych uszczelnieƒ przerw roboczych do ka˝dych warunków i wymagaƒ oraz do uszczelniania po∏àczeƒ wykonanych z ró˝nych materia∏ów.

SikaSwell® - P

SikaSwell®S-2

Uszczelniajàce profile, które p´czniejà
w kontakcie z wodà

Bez profilu
SikaSwell® -P
Woda przep∏ywa przez
po∏àczenie konstrukcyjne

Z profilem SikaSwell® - P
Na poczàtku woda mo˝e
przep∏ywaç, ale w bardzo
ograniczonej iloÊci

CiÊnienie wytworzone przez
p´cznienie SikaSwell® - P
zapewnia wodoszczelnoÊç

▲ Wodoszczelne i trwale odporne na wod´
▲ ¸atwe w u˝yciu
▲ Dostosowane do ró˝nych rozwiàzaƒ i wymagaƒ
▲ Mogà byç stosowane na ró˝nych pod∏o˝ach
▲ Nie jest wymagane wst´pne utwardzenie
▲ Pow∏oka ochronna zapobiega przedwczesnemu p´cznieniu
▲ Dost´pne w ró˝nych rodzajach i wymiarach

Jednosk∏adnikowy uszczelniacz poliuretanowy p´czniejàcy
w kontakcie z wodà

Ró˝ne przyk∏ady zastosowania

Bez SikaSwell®S-2 woda
przep∏ywa przez po∏àczenie
konstrukcyjne

Z SikaSwell®S-2 na poczàtku woda mo˝e przep∏ywaç,
ale w bardzo ograniczonej
iloÊci

CiÊnienie wytworzone przez
p´cznienie SikaSwell®S-2
zapewnia wodoszczelnoÊç

▲ Wodoszczelny i trwale odporny na wod´
▲ Mo˝liwoÊç ∏àczenia elementów w wielu rozwiàzaniach przerw
roboczych
▲ Doskona∏a przyczepnoÊç do ró˝nych pod∏o˝y
▲ Do powierzchni poziomych i pionowych
▲ ¸atwe i proste stosowanie z u˝yciem zwyk∏ego wyciskacza
▲ ¸atwoÊç wyciskania nawet w temperaturze +5oC
▲ Na powierzchniach pionowych nie sp∏ywa
w temperaturze do +35oC
▲ Optymalna szybkoÊç p´cznienia
▲ Ekonomiczny w stosowaniu
▲ Optymalne w∏aÊciwoÊci p´cznienia (DIN 52451)

