
FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI
Sika®-4a
ADITIV DE IMPERMEABILIZARE CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI
Sika®-4a este un aditiv de impermeabilizare cu întărire
rapidă. Atunci când este amestecat cu ciment Por-
tland obişnuit şi cu apă, intră rapid în priză şi
etanşează zonele cu infiltraţii severe prin elemente din
beton, piatră sau zidărie de cărămidă.

UTILIZĂRI
Sika®-4a este folosit pentru lucrări de impermeabiliza-
re a suprafeţelor cu infiltraţii de apă severe, înainte de
aplicare a tencuielilor din ciment sau a torcretului.
Aplicaţiile tipice sunt tuneluri, canale de apa, galerii de
mină, rezervoare de apă, ţevi din beton sau cămine de
apă. Poate fi folosit şi ca mortar cu întărire rapidă pen-
tru diverse lucrări de fixări nestructurale, de exemplu
fixări de ancore, suruburi sau alte piese ancorate în
piatră sau beton.

CARACTERISTICI/AVANTAJE
Avantajele lui Sika®-4a sunt următoarele, dar nu se li-
mitează doar la acestea:

Preparare de mortare cu întărire rapidă pentru
etanşarea rapidă a infiltraţiilor de apă şi/sau diverse
fixări.

▪

Aditiv peste care se adaugă doar apă curată şi ci-
ment Portland obişnuit.

▪

Nu conţine cloruri.▪
Fără solvenţi.▪

INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Bază chimică Amestec de produse chimice anorganice

Ambalare Bidon de 5kg, 25kg

Aspect/Culoare Lichid incolor

Termen de valabilitate 12 luni de la data fabricației.

Condiții de depozitare Depozitați bidoanele corespunzător în ambalajul original nedeteriorat, sigi-
lat, într-un loc uscat cu temperaturi între 5°C și 30°C. Protejați bidoanele de
lumina directă a soarelui, de îngheț și de alte contaminări.

Densitate ~1.25 g/cm³

Valoare pH ~12

Conținut total de ioni de clor ≤ 0.1 %
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INFORMAȚII DE APLICARE
Dozaj recomandat Sika®-4a : apă = 1 :1 to 1:4, în funcţie de aplicaţie

Ciment : lichid = 3 : 1

Temperatura ambientală a aerului +5 °C min. / +35 °C max.

Temperatura suportului +5 °C min. / +35 °C max

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
CALITATEA SUPORTULUI / PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţele ce urmează a fi tratate cu Sika®-4a trebuie
curăţate, şlefuite şi spălate cu apă curată pentru a în-
depărta murdăria, resturile, părţile friabile sau urmele
de contaminări. Se vor nivela toate denivelările din
planul suprafeţei. Pentru o aderenţă sporită, fisurile se
pot largi.

AMESTECARE

În timp ce lucraţi cu materialul, purtaţi imbrăcaminte
de protecţie adecvată, mănuşi şi ochelari de
protecţie.

▪

Se amestecă Sika®-4a împreună cu apa curată, în ra-
portul de diluare corespunzător aplicaţiei si în funcţie
de presiunea apei.

▪

Turnaţi lichidul astfel obţinut într-un recipient curat
de amestecare.

▪

Turnaţi rapid cimentul până ce lichidul a fost acope-
rit complet (aproximativ 3 părţi de ciment la 1 parte
de lichid).

▪

Se amestecă rapid și complet formând o pastă care
se utilizează imediat. Nu amestecați cantităţi mari,
decât cantităţi care pot fi aplicate imediat.

▪

METODE / UNELTE DE APLICARE

Modelaţi pasta Sika®-4a în mână cu mănușă, for-
mând un dop și îl aplicaţi imediat în gaură, apăsând
ferm, până când amestecul s-a întărit.

▪

Acoperiţi astfel etanşarea realizată cu un strat de
mortar de impermeabilizare Sika®.

▪

În zonele cu infiltraţii medii sau severe, deviaţi apa
printr-un dren, realizat dintr-un tub din plastic intro-
dus într-o gaură realizată în fisura cu infiltraţii, folo-
sind Sika®-4a. Acesta va reduce presiunea apei până
când stratul de impermeabilizare s-a întărit. Drenul
din plastic se poate îndepărta, iar gaura se va etanşa
folosind un amestec de Sika®-4a (diluat 1:1 cu apă) cu
ciment. Nu aplicaţi stratul final de mortar de imper-
meabilizare decât după ce drenul a fost îndepărtat şi
infiltraţia de apă a fost oprită.

▪

În situaţiile în care avem infiltraţii mari de apă, zona
din jurul drenului, poate necesita o pregătire pe o
suprafaţă mărită pentru a asigura o aderenţă mai bu-
nă pentru pasta Sika®-4a.

▪

LIMITĂRI
Utilizați numai cu ciment Portland obișnuit. Timpul de
întărire va fi afectat de temperatura ambiantă, de cali-
tatea apei și de temperatura amestecului Sika®-4a, de
furnizorul și de vechimea cimentului Portland.
Se recomandă efectuarea de teste, modificând dozajul

de apă din amestecul Sika®-4a, temperatura și chiar ti-
pul de ciment Portland, până când se obține perfor-
manța dorită.
  

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia
din cauza unor circumstanţe independente de contro-
lul nostru.

RESTRICȚII LOCALE
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și
normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehni-
că locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
PROTECȚIA MUNCII
Pentru informaţii şi recomandări privind siguranţa uti-
lizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice,
utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a
Fişei cu Date de Securitate a produsului, care conține
informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, pre-
cum şi alte informații privind siguranţa.

PREVEDERI LEGALE
Informaţiile şi în mod special recomandările privind
aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale
şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produ-
sul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat
în condiţii normale şi în conformitate cu recomandări-
le Sika. În practică, diferenţele de material şi de sub-
strat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de
aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului
şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice ana-
logie valabilă nu pot fi deduse din prezentele
informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile
oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului tre-
buie să verifice conformitatea acestuia în vederea apli-
cării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă
dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produse-
lor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale
terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în
concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de li-
vrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai
recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respec-
tiv, a cărei copie se livrează la cerere.
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