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Sika MonoTop®-412 N 

Sika MonoTop®-412 N 
R4 besorolású szerkezeti javítóhabarcs 

Termékleírás A Sika MonoTop®-412 N egykomponensű, szálerősített, csekély zsugorodású szer-
kezeti betonjavító habarcs, mely kielégíti az MSZ EN 1504-3 szabvány R4 osztály 
követelményeit. 

Alkalmazási terület  Alkalmazható betonjavítási munkákhoz (az MSZ EN 1504-9 szabvány 3. sz. 
alapelvében leírt 3.1 és 3.3 módszereknek megfelelően). 

 Málló és sérült betonfelületek javítása épületeken, hidakon, út- és felépítményi 
munkákon. 

 Alkalmas szerkezetmegerősítéshez (az MSZ EN 1504-9 szabvány 4. sz. alap-
elvében leírt 4.4 módszernek megfelelően).   

 Betonszerkezet teherbíró képességének növelése habarcs hozzáadásával. 
 Alkalmas a passzivitás megőrzésére/visszaállítására (az MSZ EN 1504-9 szab-
vány 7. sz. alapelvében leírt 7.1 és 7.2 módszereknek megfelelően). 

 Betontakarás növelése hozzáadott habarccsal, valamint szennyeződött vagy 
karbonátosodott beton cseréje. 

 Élő dinamikus terhelés alatti bedolgozásra bevizsgálva 

Termékjellemzők / 
előnyök 

 Kiváló feldolgozhatóság 
 Kézi vagy gépi felhordás 
 Munkamenetenként akár 50 mm-es rétegvastagság 
 MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztály besorolás 
 Szerkezeti javítóanyag 
 Szulfátálló 
 Nagyon csekély zsugorodási hajlam 
 Bizonyos esetekben még kézi bedolgozás esetén sem igényel tapadóhidat 
 Alacsony kloridáteresztő képesség 
 Tűzállósági osztály: A1 

Vizsgálatok  

Tanúsítvány / szabvány CE-jelölés: 
LPM, Laboratory for Preparation and Methodology (Beinwil am See, Switzerland) – 
Kezdeti Típusvizsgálati Jelentés az MSZ EN 1504-3 szabványnak megfelelően (Nr. 
A-32769-3E, 2009. április 9.) 

További: 
Alkalmazás élő dinamikus terhelés mellett - (BAM) Bundesanstalt für Material-
forschung und Prüfung von lnstandsetznugsmörtel (Nr.VII.1/126904/1 angol és 
német nyelven, 2008. július 1.) 
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Termékadatok  

Megjelenés  

Külső megjelenés / szín Szürke por  

Csomagolás 25 kg-os zsák 

Tárolás 
 

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan eredeti csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva a gyártástól 
számított 12 hónapig eltartható.  

A zsákra nyomtatott minőségmegőrzési idő lejártát követően a króm-VI redukáló 
szer hatása elmúlik, így a 2 ppm határérték betartása nem garantált. 

Nem fagyérzékeny! 
Nedvességtől védjük! 

Műszaki adatok  

Vegyi bázis Szulfátálló cement, válogatott adalékanyagok és adalékszerek 

Sűrűség Kb. 2,1 kg/dm3 (friss habarcs) 

Szemszerkezet Legnagyobb szemnagyság: 2,0 mm 

Rétegvastagság Minimum 5 mm rétegenként 
Maximum 50 mm rétegenként 

Lineáris hőtágulási 
együttható (α) 

Kb. 10,5 . 10-6 °C-1 (MSZ EN 1770)

Mechanikai / fizikai 
tulajdonságok +20 °C-on, laboratóriumi körülmények mellett 

Nyomószilárdság > 17 N/mm2 (1 nap után) MSZ EN 196-1
> 40 N/mm2 (7 nap után) MSZ EN 196-1
> 55 N/mm2 (28 nap után) MSZ EN 196-1

Hajlítószilárdság > 4 N/mm2 (1 nap után) MSZ EN 196-1
> 6 N/mm2 (7 nap után) MSZ EN 196-1
> 8 N/mm2 (28 nap után) MSZ EN 196-1

Zsugorodás < 500 µm/m 20 °C és 65% relatív páratartalom mellett 28 napos korban  

MSZ EN 52450

Követelmények / mérési eredmények az MSZ EN 1504-3 R4 osztály szerint 
(a vizsgálatban a víz : por arány 15% volt) 

 Vizsgálati eljárás Mért értékek Követelmények 
(R4) 

Nyomószilárdság MSZ EN 12190 61,8 N/mm² (MPa) ≥ 45 N/mm²(MPa) 

Kloridion tartalom MSZ EN 1015-17 < 0,005% ≤ 0,05% 

Kapilláris vízfelvétel MSZ EN 13057 0,23 kg x m-2 x h-0,5 ≤ 0,5 kg x m-2 x h-0,5 

Karbonátosodási 
ellenállás MSZ EN 13295 megfelelő Alacsonyabb, mint a 

korlátozás 

Rugalmassági 
modulus MSZ EN 13412 30,9 kN/mm2 (GPa) ≥ 20 kN/mm2 (GPa) 

Hőmérsékletválto-
zással szembeni 
ellenálló képesség 
1. rész;  fagyás-
olvasztási ciklus 

MSZ EN 13687-1 2,4 N/mm² (MPa) ≥ 2,0 N/mm² (MPa) 

Tapadó szilárdság MSZ EN 1542 3,1 N/mm² (MPa) ≥ 2,0 N/mm² (MPa) 

Kapilláris vízfelvétel MSZ EN 13057 0,23 kg  x m-2 x h-0,5 <0,5 kg  x m-2 x h-0,5 

Követelmények 
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Rendszeradatok  

Rendszerfelépítés A Sika MonoTop®-412 N része a Sika betonjavító habarcs termékeinek, melyek az 
MSZ EN 1504 szabvány szerint vannak bevizsgálva. 

Tapadóhíd / korrózióvédelem: 
- Sika MonoTop®-910 Normál követelmény 
- SikaTop® Armatec® 110 EpoCem® Fokozott követelmény 

Betonjavító habarcs: 
- SikaTop®-412 N Struktúrális, kézi-, ill. gépi bedolgozású  

 betonjavító habarcs (R4)  

Felületsimítás: 
- Sika MonoTop®-723 N Póruszárás / felületsimítás 

Felhasználási 
részletek  

Anyagigény A tényleges anyagfelhasználás az alapfelület érdességétől és a bedolgozott réteg-
vastagságtól függ. 
10 liter friss habarcs (1 cm 1 m2-en) készítéséhez ~18 kg poranyag szükséges. 
1 zsák kb. 13,7 liter habarcs előállításához elegendő. 

Alapfelület minősége Beton: 
A beton alapfelület szilárd, laza, homokolódó részektől, portól és szennyeződéstől 
mentes legyen. Különösen az olaj- és viasztartalmú rétegeket, valamint a felületen 
lévő cementiszapot távolítsuk el. 

Acélbetét: 
Minden olyan anyagot, mely csökkentheti a tapadást vagy korróziót eredményezhet 
(pl. rozsda, reve, habarcsmaradvány) el kell távolítani. 

Az MSZ EN 1504 szabvány 10. fejezetének előírásai az irányadók! 

Alapfelület előkészítés 
/ alapozás 

Beton: 
A laza, gyenge, leváló, károsodott betonrészeket megfelelő eszközökkel el kell 
távolítani. 

Acélbetét: 
A felületeket szórással vagy nagynyomású vizes mosással meg kell tisztítani. 

Tapadóhíd: 
Jól előkészített és megfelelően érdesített alapfelület esetében általában nem szük-
séges alapozót használni. Amennyiben nem használunk alapozót, nedvesítsük elő 
a felületet. A felület nem száradhat ki, mielőtt a javítóhabarcsot feldolgoznánk. A 
felületnek sötétszürkének kell lennie anélkül, hogy csillogna és a pórusok, hézagok 
telítve lennének. 
Amennyiben tapadóhíd alkalmazása szükséges, használjuk a Sika MonoTop®-910 
N anyagot (részletek a Termék Adatlapban), vagy ugyanazon anyag – a Sika 
MonoTop®-412 N – vízzel kissé hígított változatát, melyet erős kefével vigyünk fel a 
felületre. Mindkét esetben "nedves a nedvesre" technikával dolgozzunk! 

Betonacél bevonat: 
Amennyiben szükség van az acélbetét védőbevonattal történő ellátására (pl. elég-
telen betontakarás esetén), a teljes szabadon álló keresztmetszeten alkalmazzunk 
2 réteg Sika MonoTop®-910 N-et (részletek a Termék Adatlapban). 

Feldolgozási feltételek 
/ korlátozások  

Alapfelület hőmérséklet Min. +5 °C / max. +30 °C 

Környezeti hőmérséklet Min. +5 °C / max. +30 °C 
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Feldolgozási utasítás  
Keverés Kb. 3,5-3,9 liter víz a 25 kg szárazhabarcshoz, a 25 kg-os zsákból kb. 13,7 liter friss 

habarcs készíthető. 

A megadott keverési aránynak megfelelő vizet egy alkalmas edénybe töltjük. Keve-
rés közben a port lassan és hiánytalanul hozzáadjuk. Lehetőleg kevés levegőt ke-
verjünk bele. Alacsony fordulatú (max. 500 ford./perc) elektromos keverővel leg-
alább 3 percig keverjük. Kisebb mennyiségek esetében kézi keverés is elképzel-
hető. A por szakaszos adagolásával beállíthatjuk a feldolgozáshoz szükséges 
konzisztenciát. 

Feldolgozási eljárás / 
- eszközök 

A Sika MonoTop®-412 N habarcs hagyományosan kézzel vagy gépi módon, nedves 
szórással is feldolgozható. 

Amennyiben tapadóhíd is felhordásra kerül, győződjünk meg róla, hogy az még 
ragacsos, amikor a javítóhabarcsot a felületre nyomjuk ("nedves a nedvesre" tech-
nika). Kézi bedolgozás esetén a habarcsot erősen nyomjuk a felületre egy kőmű-
veskanál segítségével. 

Mind kézi, mind gépi bedolgozás esetén, miután a habarcs meghúzott, a felület 
simítását el lehet kezdeni. 

Eszközök tisztítása Közvetlenül a feldolgozást követően minden eszköz és szerszám vízzel tisztítható. 
A kikeményedett anyagot csak mechanikusan tudjuk eltávolítani. 

Feldolgozási idő Kb. 40 perc (+23 °C-on) 

Megjegyzések / 
korlátozások 

- Az alapfelület előkészítésére vonatkozóan további információk találhatók az 
MSZ EN 1504 szabvány 10. fejezetében. 

- Kerüljük a közvetlen napsütésben és/vagy erős szélben történő bedolgozást. 

- Ne adjunk az előírtnál több vizet a keverékhez. 

- Csak megfelelően előkészített alapfelületen dolgozzunk. 

- A habarcs elhúzásakor ne juttassunk további vizet a felületre, mivel az 
elszíneződéshez és repedések kialakulásához vezethet. 

- A frissen bedolgozott anyagot védjük a fagyástól. 

- Fej feletti munkálatoknál a rétegvastagság min. 6 és max. 30 mm legyen. 

Szilárdulási 
tudnivalók  

Utókezelés A frissen bedolgozott habarcsot megfelelő utókezelési eljárással védjük meg a korai 
kiszáradástól. 

Fontos tudnivalók  

Mérési értékek Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. 
Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

Biztonsági előírások 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat 
és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szo-
kásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármi-
lyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lé-
vő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség 
nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A fel-
használónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020 
Fax: +36 1 371-2022 
E-mail: info@hu.sika.com    www.sika.hu

 

 

1139 

Sika Österreich GmbH 
Dorfstraße 23. 
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1139-CPD-1234/08 

MSZ EN 1504-3 

Szerkezeti betonjavító anyag  
CC habarcs (hidraulikus cement kötésű) 

Nyomószilárdság > 45 MPa 

Kloridion tartalom < 0,05% 

Tapadó-húzó szilárdság > 2,0 MPa 

Karbonátosodási ellenállás megfelel 

Hőkompatibilitás 1. rész: fagyás-olvadás R4 osztály 

Rugalmassági modulus > 20 GPa 

Kapilláris vízfelvétel < 0,5 kg x m-2 x h-0,5 

Veszélyes anyag tartalom teljesíti az 5.4 követelményt 

Tűzállóság Euro A1 

CE-jelölés 

1) Az utolsó két számjegye annak az évnek, amikor a mellékletet elfogadták 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben el-
térés mutatkozik az adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a 
címkén 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. 
    Co

ns
tru

ct
io

n 


