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®
Sika Injection-AC20

Sika® Injection AC20

Construction

Accelerator pentru Sika® Injection-201CE/ -201RC şi Sika® Injection-203
®

Descriere Produs

Sika Injection-AC20 este un lichid incolor care accelerează timpii de reac ie şi de
®
®
întărire ai răşinilor poliuretanice de injectare Sika Injection-201CE, Sika Injection®
201RC şi Sika Injection-203, chiar şi la temperaturi scăzute.

Utilizări

Sika Injection-AC20 este un accelerator special care grăbeşte reac ia răşinilor
®
®
®
Sika Injection-201CE, Sika Injection-201RC şi Sika Injection-203, în special în
cazul utilizării acestora la lucrările de injectări executate la temperaturi scăzute.

Caracteristici / Avantaje

• Cu Sika
Injection-AC20 timpul de reac ie al răşinilor poliuretanice
®
®
®
Sika Injection-201CE, Sika Injection-201RC şi Sika Injection-203 poate fi
redus considerabil
• Acest accelerator de reac ie este adecvat îndeosebi pentru a fi utilizat în situa ia
în care atât temperatura stratului suport, cât şi cea a mediului ambiant sunt
scăzute (5 – 10 °C)

®

®

Date despre
produs
Formă
Culoare

Incolor

Ambalaj

1 kg

Condi ii de depozitare /
Valabilitate

9 de luni de la data fabrica iei, dacă produsul este depozitat în ambalajul original
nedeschis, nedeteriorat şi închis etanş, în mediu uscat, la temperaturi cuprinse între
+5 °C şi +30 °C

Date tehnice
Bază Chimică

Accelerator pe bază de amine

Densitate

~ 1,0 kg/l

(la +20 °C)

Viscozitate

~ 90 mPa·s

(la +20 °C)

Informa ii privind
sistemul
Instruc iuni de
aplicare
Mixare
®

®

Amesteca i Sika Injection-AC20 cu componenta A a răşinilor Sika Injection-201CE,
®
®
Sika Injection-201RC sau Sika Injection-203 imediat înaintea execu iei injectării, până
®
®
când amestecul devine omogen. Injecta i Sika Injection-201CE, Sika Injection-201RC
®
şi Sika Injection-203 conform recomandărilor cuprinse în Fişele Tehnice ale acestora.
Durata de via ă a amestecului accelerator-răşină depinde de tipul produsului injectat, de
temperatura mediului ambiant, de temperatura stratului suport şi de cantitatea de
accelerator adăugată. Temperaturile mai scăzute vor extinde, iar temperaturile mai
ridicate vor reduce timpul de reac ie.
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Dozare
®
Sika Injection-AC20
în procente
de greutate din
®
Sika Injection-201CE / RC
(componenta A)

Tabel cu timpii de reac ie ai
®
Sika Injection-201CE/ -201RC

Temperatură material
+10 °C
+20 °C

0,0%

~ 180 min

~ 180 min

~ 135 min

0,5%

~ 60 min

~ 55 min

~ 38 min

~ 29 min

~ 32 min

~ 24 min

~ 16 min

~ 17 min

~ 13 min

3,0%

~ 13 min

~ 14 min

~ 10 min

5,0%

~ 9 min

~ 7 min

~ 5 min

1,0%
2,0%

Timp de reac ie

Tabel cu timpii de reac ie ai
®
Sika Injection-203
Dozare
®
Sika Injection-AC20
în procente
de greutate din
®
Sika Injection-203
(componenta A)

+5 °C

+5 °C

Temperatură material
+10 °C
+20 °C

0,0%

~ 90 min

~ 90 min

~ 70 min

0,5%

~ 55 min

~ 60 min

~ 50 min

~ 38 min

~ 40 min

~ 40 min

~ 25 min

~ 25 min

~ 25 min

3,0%

~ 17 min

~ 19 min

~ 18 min

5,0%

~ 10 min

~ 12 min

~ 11 min

1,0%
2,0%

Timp de reac ie

Datele furnizate sunt determinate în condi ii de laborator şi pot varia în func ie de lucrare şi
de condi iile reale din şantier.
Timp de
amestecare

Cură area
uneltelor

®

Adăuga i propor ia corectă de Sika Injection-AC20 în componenta A predozată a
®
®
®
răşinilor Sika Injection-201CE, Sika Injection-201RC sau Sika Injection-203, într-un
recipient adecvat, curat şi uscat şi amesteca i încet (la max. 250 rot/min) timp de cel pu in
2 minute, până când amestecul devine omogen.
®

Cură a i toate uneltele şi echipamentele de aplicare cu solvent Sika Colma Reiniger
(Cleaner) imediat după utilizare, pentru a îndepărta orice reziduu de poliuretan. Nu lăsa i
®
Sika Colma Reiniger (Cleaner) în pompa de injectare. Materialul întărit poate fi
îndepărtat doar pe cale mecanică.

Sursa valorilor
declarate
Restric ii
locale

Toate datele declarate în prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator.
Acestea pot varia datorită unor circumstan e aflate mai presus de controlul nostru.

Informa ii
privind igiena
şi protec ia
muncii
Prevederi
juridice

Pentru informa ii şi recomandări privind manipularea, depozitarea şi evacuarea în
siguran ă a produselor chimice, utilizatorii trebuie să consulte cele mai recente Fişe
Tehnice de Securitate ale acestora, care con in date fizice, ecologice, toxicologice,
precum şi alte date referitoare la siguran ă.

Vă rugăm sa ine i seamă că performan ele produselor pot varia de la ară la ară, datorită
reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare,
consulta i Fişa Tehnică locală a produsului.

Informa iile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a
produselor Sika sunt furnizate cu bună credin ă, în baza cunoştin elor actuale şi
experien ei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi
aplicat în condi ii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferen ele
de material şi de substrat, precum şi condi iile concrete din teren sunt de aşa manieră
încât, nicio garan ie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a
produsului şi nicio altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi
deduse din prezentele informa ii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în
cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în
vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce
modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale
ter ilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordan ă cu condi iile generale de vânzare
şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei
Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.
Birou Bucureşti
Str. Izvor nr. 92-96, Clădirea Forum III, Et. 7, Sect. 5;
Tel: +40 21 317 33 38; Fax: +40 21 317 33 45

Sika România SRL,
Sediu Central
Braşov 500450, Str. Ioan Clopo el, Nr. 4;
Tel: +40 268 406 212; Fax: +40 268 406 213
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