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Sika® Retarder
Betono rišimosi lėtiklis
Gaminio aprašymas

Sika® Retarder yra universalus betono rišimosi lėtiklis. Preparatas pagamintas
modifikuotų fosforatų pagrindu.

Panaudojimas

Sika® Retarder naudojamas kaip priedas, dedamas į betono mišinį, kai aukštos kokybės
betonas klojamas tokiomis sąlygomis:
• esant aukštoms temperatūroms;
• dideliame paviršiaus plote;
• naudojant betono siurblius
• kai dideli plotai turi būti betonuojami nenutrūkstamai;
• esant dideliems betono mechaninio stiprumo reikalavimams;
• monolitiniam betonui.
Sika® Retarder tarder taikymas sąlygoja:
• rišimosi proceso užlėtinimą;
• klojimo proceso greitinimą;
• galutinio stiprumo padidinimą;
• klojimo sąlygų pagerinimą;
• užmaišymo vandens kiekio sumažinimą, nepakeičiant mišinio klojumo;
• mišinio suslūgimo sumažinimą;
• betono paviršiaus pagerinimą po klojinių nuėmimo;
• monolitiniam betonui iš karto visame plote suteikia vienodą rišimosi pradžią.
Produktas nepadidina betono poringumo, sudėtyje neturi chloridų.

Rekomendacijos

Sika® Retarder naudojamas visada tuo atveju, kai betonas turi išlikti klojus ilgesnį nei
įprasta laiką. Tai leidžia kloti didelius plotus be skiriamųjų juostų, suformuoti vienalytes
detales, vientisą struktūrą. Rekomenduojamas taip pat ir įtemptam gelžbetoniui.
Sika® Retarder dažniausiai naudojamas tiltų, elektrinių ir kitų atitinkamų inžinerinių
objektų statyboje.

Betono
būdas

Sika® Retarder maišomas su užmaišymo vandeniu, niekada nepilamas į sausą mišinį.
Labai svarbu atitinkamai dozuoti lėtiklį, kad betonas, suklotas anksčiau, pradėtų rištis
vienu metu su betonu, suklotu vėliau.

Įpakavimas

paruošimo

Kanistrai 30 kg; statinės 220 kg; konteineriai 1000 kg.

Techniniai duomenys
Žymėjimas

Sika® Retarder D (VZ)

Tipas

Rišimosi lėtiklis

Pagrindas

Fosforatų tirpalas

Tankis

1,19 kg/l

Spalva

Gelsvas skystis

Sika® Retarder
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Dozavimas

Maksimalus lėtiklio kiekis – 20ml 1 kg cemento, t.y. 2,38 % nuo cemento masės.

Sandėliavimas

Sandėliavimo laikas, esant aukštesnei nei 0oC temperatūrai sandariai uždarytoje taroje
neribojamas.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra
pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo
garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių
darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis
bendromis pardavimo taisyklėmis.

UAB „STOTRAS“
Goštautų g.3, LT-48324 Kaunas
Tel. 837262089
Tel./faksas 837263432.
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