Sikacrete® SCC
dvě různé zrnitosti materiálu:
Sikacrete -08 SCC
®

zrnitost: 0 až 8 mm

Sikacrete -16 SCC
®

zrnitost: 0 až 16 mm

použití na tloušťku
vrstvy: 25 - 100 mm

použití na tloušťku
vrstvy: 50 - 180 mm

Sika know-how
– naše zkušenosti
nabízíme všem

Sikacrete® SCC

Samozhutnitelný beton v
jednom balení, které šetří
čas a peníze!

Zpracování:
SikaCrete® SCC nepotřebuje další přísady!
• vysypte balení do míchačky nebo nádoby
• suchou směs mechanicky několik sekund promíchejte
• za stálého míchání 2 až 3 min. postupně přidávejte vodu,
až dosáhnete požadované konzistence (cca 2,5 – 2,9 litrů)

míchací poměr:
Sikacrete®-16 SCC
B 40/30

25 kg balení + 2,5-2,9 litrů vody

25 kg balení + 2,2-2,4 litrů vody

vydatnost:

25 kg suché směsi = cca 13 litrů připraveného
betonu doba zpracování: lze zpracovat do cca 30
minut po zamíchání (při 20°C)

teplotní rozsah:

použitelné při teplotách od +5°C do +30°C

ošetřování:

zabraňte odpařování vody z povrchu betonu v souladu
s běžnou prací správné betonáže (zakrytí fólií, jutou,
textilií atd.)

skladování:

v původních neotevřených obalech, chraňte před vlhkem

pevnost v tlaku po 28 dnech
(20°C) > 30 N/mm2

pevnost v tlaku po 28 dnech
(20°C) > 40 N/mm2

1 den
7 dní
28 dní

1 den
7 dní
28 dní

> 8 N/mm2
> 25 N/mm2
> 30 N/mm2

> 8 N/mm2
> 30 N/mm2
> 40 N/mm2

Váš distributor

03/08

Sikacrete®-08 SCC
B 35/25

Sika CZ, s.r.o. je certiﬁkovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.

www.sika.cz

Sikacrete® SCC
Samozhutnitelný
beton v jednom balení,
šetří čas a peníze!

na velkých stavbách po celém světě ...
nyní i na malých stavbách, chalupách nebo
zahradách, kde je potřeba pouze malé
množství betonu, můžete ...

v

„vše

štěrku a dalších příměsí

í“

... betonovat rychle, jednoduše
a profesionálně!
nom bale
betonování bez míchání cementu, písku,
n
jed

Beton bez vibrování,
dosahuje ...
• velmi vysoké kvality
• maximální snížení obsahu vody
• dobré kvality povrchů
• šetří náklady

• balení 25 kg, snadná manipulace

• jednoduché použití

• není třeba dalšího hutnění
pomocí vibrací
• úspora času a peněz
• snížení hluku a vibrační zátěže

• snadné zatékání dokonce
i kolem husté výztuže

• úspora času a peněz
Zvláště vhodný
při horizontálních pracích!

Sikacrete® SCC
pro:

• zvláště vhodný pro jemný
pohledový beton

• snadné ﬁnální úpravy
chodníky a pěšiny

základy a podpory

betonové opravy

• kreativní design

• estetický vzhled

stěny a zdi

úprava zahrad

kotvení / zalévání

