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Flyt/HRWR tillsatsmedel till betong
Användning
Beskrivning

Användning

Sika® ViscoCrete®-3040 CA är ett supereffektivt vattenreducerande flyttillsatsmedel
av den tredjegenerationen som är specialutvecklad för krossballast (CA=Crushed
Aggregates) och blandcement. Sika® ViscoCrete®-3040 CA ger betongen en snabb
inblandning, samt mycket god arbetbarhet och styrkeutveckling.
Sika® ViscoCrete®-3040 CA är CE-märkt i enlighet med: EN 934-2.
CE-certifikat nr: 2719-CPR-704.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Sika® ViscoCrete®-3040 CA kan användas till alla typer av betongkvalitéer särskilt
inom:
 Krossballast
 Självkompakterande
 Sprutbetong
 Betong med högt krav på vattenreduktion (upp till 40%)
 Höghållfast betong
 Självtorkande betong
samt där förlängt öppethållande hos betongen är önskvärt.

Tekniska Data
Färg och form
Densitet
pH-värde
Kloridhalt
Alkaliinnehåll, ekv Na2O
Korrosionsegenskaper
Torrhalt
Viskositet
Dosering
Tillverkningsplats

Förpackning
Lagring
Farliga ämnen

Vitaktig transparent vätska
1,09 ± 0,02 kg/dm³
5±1
<0,1% av medlets vikt
<0,9% av medlets vikt
Icke relevant när bruksanvisning följs
40 ± 1 vikt-%
Lättflytande
Ca 0,05-1,0% av cementvikten
Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 08 Spånga
SVERIGE
Dunk 21 kg, fat 210 kg, transporttank (IBC) 1080 kg samt tankbil.
Minst 9 månader från leveransdatum (tankbil 16 månader). Förvaras frostfritt i
täckta kärl. Kontinuerlig omrörning skall ske mekaniskt.
Se separat säkerhetsdatablad.
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sning
Bruksanvis

 Autom
matisk dosering
gsutrustning fö
ör vikt- eller voolymdosering rekommenderras,
beakta
a densitet och torrhalt.
gående materrials fukthalt till betongen mååste beaktas för att rätt kon
 Alla ing
nsistens
ska up
ppnås.
 Tillsättt Sika® ViscoC
Crete®-3040 CA
C tidigast i saamband med blandningsvatt
b
tnet.
Genom
m att fördröja tillsättandet
t
20
0-30 sekunderr ökar medlets
s effekt och ka
an
därige nom bättre utnyttjas. För op
ptimal effekt kaan tillsättnings
sordningen va
ara
annorl unda än ovan
nstående, detta
a skall dock p rovas för varje
e enskilt fall.
 Inverka
an av överdos
sering kan föro
orsaka stenseeparation vid fllytkonsistense
er och
felprop
portionerad be
etong. Liten retarderande efffekt.
 Sika® V
ViscoCrete®-3
3040 CA kan även
ä
kombineeras med Sikas
s övriga
tillsats medel, varvid varje medel tillsätts separaat.
mmenderad blandningstid är 30-180 sek bberoende på blandartyp.
b
 Rekom
 Rekom
mmenderad do
osering är ca 0,05-1,0
0
% avv cementvikten
n.
 Inverka
an av detta tillsatsmedel kan variera berooende på vilke
et cement som
m
använd
ds.
 Rengö
ör utrustningen
n med vatten.
 Förpro
ov skall utföras
s med de aktu
uella delmateriialen till betongen enligt gällande
betong
gbestämmelse
er för klarlägga
ande att avseddd effekt uppn
nås.
 Använ
nd plast, glasfiber eller rostfrria tankar vid hhantering av Sika
S ® ViscoCre
ete®3040 C
CA

Hälsa & Miljö
Hälsa & Miljö

Se separa
at säkerhetsdatablad.

Lagstiftn
ning

Informationeen och i synnerhe
et rekommendation
nerna avseende aapplikation och slu
utanvändning av
Sikaproduktterna lämnas i god
d tro baserat på Sikas nuvarande ku
kunskap och erfare
enhet av produkte
erna när
dessa lagrass, hanteras och används under norrmala förhållandenn på ett korrekt sä
ätt. I praktiken kan
differensernna i material, unde
erlag och den aktuella platsen varierra på sådant sätt att ingen garanti vad
v gäller
användbarhhet eller lämplighet för ett visst ända
amål kan lämnas. Med hänsyn härtiill kan något rättsligt
ansvar av vaad slag det må va
ara varken härleda
as från denna infoormation eller från någon skriftlig
rekommenddation eller i övrigt beträffande produkten lämnade rådd. Hänsyn måste vid användningen
n även
tas till tredjee mans ägande oc
ch andra eventuellla rättigheter. Allaa order accepteras
s under förutsättningen av
att Sikas akt
ktuella försäljnings
s- och leveransbes
stämmelser är gälllande. Användare
en skall alltid anvä
ända sig
av den senaaste utgåvan av de
en aktuella produk
ktens tekniska dattablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller
på hemsida n www.sika.se.
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