
 

injektering
Sika iSystem
Styr bruketS reologi och Spridning i bergSSprickorna. 
bindetiden kan Samtidigt juSteraS med bibehållen inträngningSförmåga.
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      Sika iSystem

Sika är återförSäljare av samtliga cementas mikrocement och har utvecklat en ny generation 
tillsatsmedel som tillsammans med mikrocementen benämns Sika iSystem. 
med iSystem kan ett injekteringsbruk erhållas som motsvarar de tekniska krav som ställs i projektet. 

      
      bruksegenskaper 
  med sika isystem
      

MikroceMent
Sika® injektering 30
ett lågalkaliskt injekteringscement baserat på portland-  
cement. max partikelstorlek (d95) är 30 μm.

Sika® Microfine 20
ett injekteringscement cem ii/a-V 52,5 n.
max partikelstorlek (d95) är 20 μm.

Sika® Ultrafin 12
ett lågalkaliskt injekteringscement baserat på portland-  
cement. max partikelstorlek (d95) är 12 μm.

nya generationenS tillSatSMedel
Sika® iflow-1
ett effektivt dispergeringsmedel för injekteringscement.   
genom variation i doseringen kan flytgränsspänning   
och viskositet justeras så att önskad reologi erhålls.

Sika® iacc-1
en kloridfri bindetidsaccelerator för injekteringscement.   
genom variation i doseringen kan bindetiden justeras   
utan att brukets filtreringsegenskaper påverkas. 

i Sikas sortiment för cementbaserad injektering ingår även den 
tidigare generationens tillsatsmedel, Setcontrol ii som är en bin-
detidsaccelerator och hpm som är en vattenreducerande tillsats.

reologiSka egenSkaper
injekteringsbrukets reologi, det vill säga dess flytgränsspänning och plastiska viskositet, påverkar brukets spridning i bergssprickor. 
med hjälp av Sika® iflow-1 kan brukets reologiska egenskaper styras utifrån de krav som ställs i projektet. 




















Inj30 Utan tillsatsmedel

Inj30 iAcc-1 4,0%

Inj30 iAcc-1 3,2% iFlow-1 0,3%

Inj30 iAcc-1 3,2% iFlow-1 0,5%

MF20 Utan tillsatsmedel

MF20 iAcc-1 4,0%

MF20 iAcc-1 3,2% iFlow-1 0,5%

MF20 iAcc-1 3,2% iFlow-1 0,9%

UF12 Utan tillsatsmedel

UF12 iAcc-1 4,0%

UF12 iAcc-1 3,2% iFlow-1 0,5%

UF12 iAcc-1 3,2% iFlow-1 0,9%

Vatten 8°C

Sika® iflow-1 justerar de reologiska egenskaperna i bruk baserade på samtliga av mikrocementen. inblandning av Sika® iacc-1 ger en kortare bindetid men 
i kombination med Sika® iflow-1 samtidigt låg flytgränsspänning och viskositet.

i samtliga diagram med redovisade labbresultat är inj30 blandat 
med vct 0,8 medan bruk med mf20 och uf12 är blandat med vct 
1,0 på grund av skillnad i specifik yta och därmed skillnad i vat-
tenbehov hos de olika cementen.

filtreringSegenSkaper
injekteringsbrukets filtreringsegenskaper påverkar brukets förmåga att tränga in i bergets sprickor. injekteringscement är mycket 
finmalda partiklar med en hög elektrostatisk laddning vilket gör att cementpartiklarna attraheras av varandra och tenderar att 
agglomerera sig. detta kan leda till pluggbildning i en spricköppning vilket förhindrar bruket att sprida sig i sprickan. med hjälp av 
Sika® iflow-1 som effektivt dispergerar cementpartiklarna från varandra erhålls injekteringsbruk med goda filtreringsegenskaper 
och minskad risk för pluggbildning.

















   




























 

 

  

Samtliga prov 
med Inj30

Samtliga prov 
med MF20

genom adekvat dispergering erhålls goda filtreringsegenskaper i bruk baserat på samtliga av cementsorterna och baserat på 
uf12 erhålls bruk för särskilt höga krav på inträngning i små sprickor. god dispergering erhålls genom god dispergeringseffekt 
på blandarutrustningen och genom tillsats av Sika® iflow-1 i bruket.

tillStyvnad
genom kombination av Sika® iflow-1 och Sika® iacc-1 i bruket kan förkortad tillstyvnadstid erhållas samtidigt som bruket har 
mycket låg flytgränsspänning och viskositet.





















     

     

           

           












Inj30 MF20 UF12

tillstyvnadstid mätt med fallkon hos de olika cementsorterna utan respektive med olika doseringar av tillsatsmedel.



Sika Sverige aB
domnarvsgatan 15 
box 8061
163 08 Spånga

kontakt
tel  08-621 89 00
fax 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com
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Sika Sverige
Sika Sverige ab, som ingår i den globala koncernen Sika ag, är en ledande 
leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system 
och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en 
ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka 
och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består 
av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, däm-
pande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, 
industrigolv samt tak och vattentätande system.

globalt men lokalt partnerSkap

mer information

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
Vänligen läs alltid gällande tekniskt datablad före användning av våra produkter.
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ISO 9001 / ISO 14001

vänligen kontakta
pernilla amsköld, produktchef
070-537 06 54, amskold.pernilla@se.sika.com


