
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Sigunit® L-93 AF
ΜΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

????????? ?????????
To Sika® Sigunit® L-93 AF είναι ένας υψηλής απόδο-
σης υγρός, μη αλκαλικός επιταχυντής εκτοξευόμενου
σκυροδέματος.

???????
To Sika® Sigunit® L-93 AF ίναι κατάλληλο τόσο για την
υγρή, όσο και για την ξηρή μέθοδο εκτόξευσης και
χρησιμοποιείται κυρίως για:

Υποστήριξη μετώπου κατά την κατασκευή οδικών,
σιδηροδρομικών και μεταλλευτικών σηράγγων

▪

Σταθεροποιήσεις βράχων, πρανών και πλαγιών▪
Υψηλής ποιότητας εκτοξευόμενο σκυρόδεμα επέν-
δυσης

▪

?????????????? / ?????????????
Το Sika® Sigunit® L-93 AF έχει τα ακόλουθα χαρακτηρι-
στικά και πλεονεκτήματα:

Ταχεία ανάπτυξη πρώιμων αντοχών▪
Μη αλκαλικός▪
Ελάχιστη απώλεια τελικών αντοχών στο σκυρόδεμα▪
Δεν μολύνει τα υπόγεια ύδατα λόγω έκπλυσης αλκα-
λίων

▪

Προσφέρει σημαντική μείωση της αναπήδησης και
δημιουργίας σκόνης

▪

Βελτιωμένη πρόσφυση του εκτοξευόμενου στο
υπόστρωμα

▪

Δεν περιέχει χλωρίδια και δεν προσβάλλει τους οπλι-
σμούς

▪

????????? / ???????
Πρόσθετο επιταχυντικό πήξης εκτοξευόμενου σκυρο-
δέματος σύμφωνα με ΕΝ 934-5, Π.2.
Δήλωση Επίδοσης (DoP) 021401011000000105 1095,
πιστοποιημένη από τον οργανισμό πιστοποίησης του
ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, 2116, και
φέρει τη σήμανση CE.

??????????? ?????????
??????? Ανόργανα σύμπλοκα αλουμινίου

?????????? Χύμα
Σε δεξαμενές

???????? / ????? Γαλακτώδες εναιώρημα

???????? ???? 3 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλει-
στή και σφραγισμένη συσκευασία.

???????? ??????????? Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C.Προστατέψτε το
από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τον παγετό και τη μόλυνση. Χρησιμο-
ποιήστε καθαρές δεξαμενές για αποθήκευση σε περίπτωση παράδοσης
χύμα υλικού. Σε περίπτωση διαχωρισμού, το εναιώρημα πρέπει να ομογε-
νοποιηθεί πριν τη χρήση του. Το Sika® Sigunit® L-93 AF δεν πρέπει να απο-
θηκεύεται στις συμβατικές μεταλλικές δεξαμενές.
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????????? ~ 1.44 kg/L

???? pH ~ 3.0

????????? ??????????? ?? ?????? ~ 50 %

?????? ≤ 120 mPa s στους +20°C

????? ??????????? ?? ????????? ≤ 0.1 %

????????? ???????? ??? ??????? ≤ 1.0 %

???????? ???????????
??????? ????????? Το Sika® Sigunit® L-93 AF προστίθεται στο ακροφύσιο της αντλίας. Η ακρι-

βής και σταθερή δοσομέτρησή του στο μείγμα σκυροδέματος είναι ουσιώ-
δους σημασίας.

??????? ???????????? Η καταλληλότητα του προτεινόμενου μείγματος θα πρέπει να επιβεβαιώ-
νεται με δοκιμές επί τόπου στο έργο πριν την έναρξη των εργασιών. Το
εκτοξευόμενο υψηλής ποιότητας απαιτεί λόγο Ν/Τ < 0,5 και εξάπλωση >
500 mm. Η θερμοκρασία του μείγματος σκυροδέματος θα πρέπει να είναι
≥ 15°C.

????????? Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρές πέτρες
και χωρίς παρουσία νερού υπό πίεση.

??????????? ?????????
??????????? ????????? Η κατάλληλη δοσολογία πρέπει να καθοριστεί μετά από διεξαγωγή δοκι-

μών. Για πάχη έως 10cm σε μία στρώση, η δοσολογία κυμαίνεται μεταξύ
6% και 9% κ.β. τσιμέντου. Χαμηλότερες θερμοκρασίες μείγματος και περι-
βάλλοντος απαιτούν υψηλότερη δοσολογία επιταχυντή.

?????????? ??????????
Η δράση του επιταχυντή εξαρτάται από την ποσότητα
του περιεχόμενου τσιμέντου, την παλαιότητα και τον
τύπο του, τη θερμοκρασία του υποστρώματος και του
εκτοξευόμενου, καθώς επίσης και από το πάχος της
εφαρμογής, τη μέθοδο εκτόξευσης, την κατάσταση
του εξοπλισμού και την τεχνική εφαρμογής. Ο λόγος
Ν/Τ στο βασικό μείγμα σκυροδέματος στην υγρή
μέθοδο και η ποσότητα του νερού στην ξηρή μέθοδο,
αποτελούν επίσης παραμέτρους που επηρεάζουν την
επιταχυντική δράση του  Sika® Sigunit® L-93 AF.
Σε περίπτωση χρήσης τσιμέντου ανθεκτικού σε θειικά,
η ανάπτυξη αντοχών ενδέχεται να επιβραδυνθεί.
Το Sika® Sigunit® L-93 AFδεν είναι συμβατό με αλκαλι-
κούς επιταχυντές εκτοξευόμενου. Πριν τη χρήση του
Sika® Sigunit® L-93 AF οι σωληνώσεις του επιταχυντή
πρέπει να είναι επιμελώς καθαρισμένες.
Η χρήση του Sika® Sigunit® L-93 AF απαιτεί τεχνικά
σωστό εξοπλισμό δοσολογίας και μέθοδο μεταφοράς
/ εκτόξευσης. Τα μεταλλικά τμήματα της αντλίας που
έρχονται σε άμεση επαφή με το Sika® Sigunit® L-93 AF
πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika για τεχνι-
κή υποστήριξη.

???? ????????? ?????????
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο μας.

??????? ???????????
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.

?????????, ????? ??? ????????
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των
χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν
στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οι-
κολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με
την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

??????? ??????????
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
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ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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