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Sika®-Aer                          
Légpórusképző adalékszer (LP) 

Termékleírás: A Sika-Aer szintetikus bázisú, folyékony, felhasználásra kész légbuborék képző 
adalékszer. 

Alkalmazási terület: A Sika-Aer az alábbi munkákhoz használható: 
- betonutakhoz, leszállópályákhoz, völgyzáró gátakhoz, az útépítés műtárgyai-

hoz, 
- tömeg-betonokhoz  a mély és a magasépítésben, 
- szivattyúzható betonok előállításához 

Termékelőnyök: A Sika-Aer a következő tulajdonságokat biztosítja: 
> Fokozott fagyállóság 
> Ellenállóság a jégolvasztó sókkal szemben 
> Könnyebb bedolgozhatóság  
> Növelt tartósság 
> Csökken a szétosztályozódási hajlam szállítás és bedolgozás közben 
> Kevesebb keverővíz szükséges a bedolgozáshoz 

Megjelenés: áttetsző folyadék 

Sűrűség: 1,00 kg/dm³ 

Szállítás: 25 kg-os kanna, 185 kg-os hordó, kb. 1000 kg-os konténer 

Eltarthatóság: Zárt és hibátlan, eredeti göngyölegben, fagymentes helyen 18 hónapig tárolható. 
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Feldolgozási tudnivalók:  
Adagolás: 0,03-0,15% a cement tömegére vonatkoztatva. A pontos adagolást légtartalom 

mérésekkel a munkahelyen kell megállapítani. 
Ismert paraméterek esetében kérje ki műszaki tanácsadó szolgálatunk tanácsát. 

Keverés: A Sika-Aer-t a keverővízhez adagoljuk, mielőtt hozzákevernénk a betonkeverék-
hez. 

Fontos tudnivalók: A fokozott légpórustartalom általában hátrányosan befolyásolja a szilárdságot. 
Ezt megfelelően kompenzálhatjuk Plastiment vagy Sikament adalékok haszná-
latával. 

Biztonsági előírások: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapok-
ban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell 
tartani. 

 
Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány cimkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen eset-
ben a cimkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek 
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó 
minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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117 Budapest, Prielle Kornélia u.4.  
el. +36 1 371-2020 
ax +36 1 371-2022 
-mail: info@hu.sika.com  
ww.sika.hu 


