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FISA TEHNICA DE PRODUS 
Sika® LPS A-94 
 

Antrenor de aer 

 

DESCRIERE PRODUS Aditivul antrenor de aer Sika® LPS A-94 este folosit pentru producerea 

mortarelor şi a betoanelor cu rezistenţe ridicate la gelivitate şi la acțiunea 

sărurilor de degivrare. 

DOMENII DE UTILIZARE 

Aditivul antrenor de aer Sika® LPS A-94  se pretează in mod special pentru: 

� Betoane pentru construcția de drumuri si poduri 

� Betoane rutiere 

� Betoane cu menținerea lucrabilităţii 

� Betoane cu aer antrenat, realizate cu plastifianți şi superplastifianţi 

� Îmbunătățirea lucrabilităţii si coeziunii betoanelor realizate cu 
agregate fără parte fină 

� Şape 

� Mortare 

CARACTERISTICI / AVANTAJE 

Efectele obținute ca urmare a folosirii antrenorului de aer la prepararea 
betonului: 

� Formarea de pori de aer fini, distribuiți uniform in masa betonului, 
fiind astfel permisă dilatarea apei infiltrată in masa betonului la 
îngheț, fără a distruge structura betonului 

� Reducerea sucţiunii capilare (ruperea capilarităţii) 

� Compensează lipsa părții fine 

Astfel betonul preparat cu Sika® LPS A-94  va avea următoarele proprietăţi: 

� O rețea de pori de aer uniform distribuiți, care îndeplinește normele 
referitoare la aerul oclus şi la distanţa dintre porii de aer antrenați 

� Sucţiune capilară redusă 

� Îmbunătățirea lucrabilităţii, datorită efectului de rulment 

APROBĂRI / STANDARDE Sika® LPS A-94 conține numai ingrediente conform SR EN 934-1. 

Sika® LPS A-94 corespunde SR EN 934-2, Tab. 1, Tab.5. 

Aplicabil in toate țările membre U.E. 
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DATELE PRODUSULUI  

FORMA / CULOARE Lichid / Maroniu 

SUBSTANȚA DE BAZA Tenside sintetice 

DENSITATE (20 °C)  1,00± 0,02 kg/l 

VALOARE PH ca. 7 

CONȚINUT DE CLORURI <0,1 % 

CONȚINUT DE ALCALII   

(Echiv. Na2O) 
< 0,5 % 

CONDIȚII DE DEPOZITARE SI 

VALABILITATE 

A se proteja de îngheţ, de expunere solară directa şi de contaminări. 

Pentru livrările la vrac se vor folosi numai ambalaje de stocare curate. După 
o durata de stocare prelungita, produsul se va omogeniza înainte de 
utilizare. Valabilitate de minim 1 an în ambalajele originale, nedesfăcute. 

MOD DE UTILIZARE  

DOZAJ RECOMANDAT Produsul Sika® LPS A-94  se va doza intre 0,02 – 0,8 % din masa cimentului.  

In cazul folosirii adaosurilor aditivul se va doza in conformitate cu 
standardele in vigoare. 

Pentru alegerea dozajului optim sunt necesare teste preliminare, dozajul de 
aditiv putând fi diferit de la caz la caz in funcție de lucrabilitatea dorită, tipul 
cimentului, natura agregatelor si încadrarea acestora in curba 
granulometrica etc. 

MOD DE DOZARE Sika® LPS A-94 se dozează în staţie, odată cu apa de amestec sau spre finalul 
malaxării. 

Nu se va doza peste amestecul uscat. 

Timpul de malaxare va fi ajustat în funcţie de tipul şi puterea malaxorului.  

Se recomandă menţinerea unui timp de malaxare de minim 60 de secunde. 

Întrucât efectul antrenorului de aer LPS A-94 depinde de mai mulți factori, 
aceștia trebuie luați in considerare la prepararea betonului, ca de exemplu: 
temperatura şi compoziția betonului, timpul de malaxare, compactarea 
betonului turnat, daca betonul va fi sau nu pompat, etc. 

Pentru obținerea rezultatelor scontate, trebuie efectuate controale 
periodice, in vederea stabilirii volumului de aer antrenat in masa betonului. 

Înainte de folosire trebuie făcute teste in conformitate cu SR EN 206-1/ CP 
012. 

COMPATIBILITATE Aditivul Sika® LPS A-94 este compatibil cu toate materialele cimentoase ce 
îndeplinesc cerințele EN 197-1. 

Aditivul Sika® LPS A-94 este compatibil in masa betonului cu aditivii 
plastifianți si superplastifianţi, acceleratori de priză, întârzietori de priză, 
impermeabilizanți si reducători de contracții din gama de produse Sika. 

 

 

 

 

MOD DE AMBALARE Sika® LPS A-94 este livrat la containere de 1000 kg. 
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VALORI DECLARATE Toate datele tehnice declarate in aceasta Fisa Tehnica de Produs se bazează 

pe teste de laborator. In practica valorile măsurate pot varia datorita unor 

circumstanțe independente de sfera noastră de influentă. 

  

PROTECȚIA MUNCII Pentru informaţii şi sfaturi referitoare la siguranţa utilizării şi depozitării, 

utilizatorii pot consulta cea mai recenta fişă tehnică de securitate a 

materialului, care conţine date fizice, ecologice, toxice şi de securitate. 

 

PREVEDERI LEGALE Informaţiile şi în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi 
utilizarea finală a produselor Sika

®
, sunt date cu bună credinţă, pe baza 

cunoştinţelor actuale ale Sika şi a experienţei cu produsele. Acestea sunt 
valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate şi 
aplicate in condiţiile considerate normale în fişa tehnică a produsului 
respectiv şi în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferenţele dintre 
materiale, straturi suport şi condiţii efective de lucru pe şantier sunt astfel, 
încât nu se poate da nicio garanţie cu privire la vandabilitatea sau 
funcţionalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informaţii, 
alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligaţie din partea 
Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terţilor vor fi respectate. 
Toate comenzile sunt acceptate conform condiţiilor 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 
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