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Innovation & since
Consistency 1 9 1 0

Sika är ett globalt företag
Sika är en global koncern med ett världsomspännande nätverk av bolag aktiva inom specialkemi för byggindustri och
tillverkande industri.
Sika står för kvalitet, service, säkerhet och hållbarhet och är marknadsledande i processmaterial för bygg och industri.
Våra märkesprodukter är beprövade lösningar som skapar värde för våra kunder.
Med material och system för tätning, limning, dämpning, förstärkning och skydd av bärande konstruktioner är det
Sikas strävan att vara ledande inom sina prioriterade marknadsområden:
n
n
n
n
n
n
n

Betong, cement, bruk, gipsproduktion
Elastisk tätning och limning
Vattentätning
Tak
Golv
Reparation och förstärkning
Industri (automotive, BTR, m fl)

Sika investerar i forskning och utveckling för att ständigt kunna erbjuda kunderna innovativa produkter, metoder och
service. Sika erbjuder produkter och service till alla kunder på ett öppet sätt, alltid i enlighet med vad vi utlovat.
Sikas strävan är att leverera inte bara kvalitet, innovation och service, utan också att ge kunden mervärden.

Moment
Reparation av mindre
exponerade områden undersida på brobana,
fundament ej mot körbana

Sika®MonoTop®-412 NFG /
5-60 mm påslag
Klass R4 enl SS-EN 1504-3
Sika®MonoTop®-352 N / 5-60 mm påslag
Klass R3 enl SS-EN 1504-3

Porspackling och reparation
av mindre skador

Sika®MonoTop®-723 N / 1,5-5 mm påslag
Klass R3 enl SS-EN 1504-3

Impregnering av
n Befintlig betongkonstr.
n Reparerad betongkonstr.

Klotterskydd
Karbonatiseringsskydd/
estetik

Ev vattentätning
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Produkt och materialåtgång

Regelverk som omfattas
TRVAMA

SS-EN 1504

TRVAMA

SS-EN 1504

Vätska: Sikagard®-705L /
Åtgång ca 0,3 kg/m² (två skikt)
Kräm: Sikagard®-706 Thixo /
Åtgång ca 0,5 kg/m² (ett skikt)

TRVAMA

SS-EN 1504

Sikagard®-777 (offerskydd) /
Åtgång ca 0,4 kg/m² (två till tre skikt)
Sikagard® ElastoColor W S /
Åtgång ca 0,4 kg/m² (två skikt)

TRVAMA

SikaTop® Seal-107 /
Åtgång 3-4 kg/m² (två skikt)
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Ej inom regelverk
SS-EN 1504

Betongreparation och ytskydd
Moment

Produkt och materialåtgång

Tillståndsbedömning

Bestämning av kloridnivåer, karbonatisering,
sprickförekomst och armeringskorrosion /
Utförare t ex CBI

Förarbete

Beroende på skador och tillstånd Bilning (manuellt eller vatten)
Blästring eller slipning

Korrosionsskydd
Vidhäftning +
korrosionsskydd

Sikagard®-903+ / Åtgång ca 0,5 kg/m²
Sika®MonoTop®-910N / Åtgång 2 kg för
vidhäftning, 4 kg för korrosionsskydd

Reparation av exponerade
områden - kantbalkar, pelare
ca 150 cm över körbana,
fundament mot körbana

Sika®MonoTop®-412 NFG / 5-60 mm påslag
Klass R4 enl SS-EN 1504-3

Betongreparation och ytskydd
Regelverk som omfattas

SS-EN 1504

TRVAMA

TRVAMA

SS-EN 1504

SS-EN 1504

SS-EN 1504
Den inom EU harmoniserade standarden SS-EN 1504 består av tio delar. I dokumentationen definieras produkter
för renovering och skydd av betong. Det rör sig om allt från ren betonglagning till rehabilitering, injektering och
impregnering av konstruktioner. Bortsett från produktperspektivet hanterar också standarden kvalitetskontroll och utförande. Genom att produkterna är CE-märkta säkerställs att alla prestanda i förhållande till SS-EN 1504 uppfylls och
tillsammans med att både kontrollarbete och applicering utförs enligt de rutiner som beskrivs, kommer slutresultatet
att kunna garanteras under lång tid.
Produkterna i denna broschyr uppfyller kraven i:
n
SS-EN 1504-2 – ytskyddsprodukter som impregnering
n
SS-EN 1504-3 – betongrenovering av bärande såväl som icke-bärande konstruktioner
n
SS-EN 1504-9 – definierar generella principer för prestanda hos produkterna
n
SS-EN 1504-10 – behandlar utförande och kvalitetskontroll
TRVAMA Anläggning 10
TRVAMA Anläggning 10 är en del av Trafikverkets anläggningsstyrning, dvs beskriver vilka krav som ställs på konstruktionen (anläggningen). Tillsammans med övrig specifik kravdokumentation innehåller dokumentet styrmedel för
funktion, egenskaper och prestanda för Trafikverkets anläggningar. Styrningen omfattar planering, projektering,
utformning, konstruktion, byggande, underhåll och drift. Styrningen sker på olika sätt och omfattas av:
n Myndighetsföreskrifter – gäller för alla väg- och banhållare
n Övergripande krav – Trafikverkets krav vid byggande av egna anläggningar och avser oftast samhällsnytta,
livscykelkostnader och standard för anläggningen
n Krav – krav för upphandling av planering, projektering, byggande, underhåll och drift
n Råd – hur krav eller övergripande krav kan uppfyllas
För produktprestanda, -krav och utförande är det framför allt Krav-delen, och till viss del Råd-delen, som får mest
betydelse och den del som produkterna i broschyren relateras till.
För betongrenovering hänvisas till följande
delar inom TRVAMA Anläggning 10:
n Betongrenovering – kapitel EBE.12
		 – Betonggjutning kategori A vid
		 förbättring och reparation
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För ytskydd genom impregnering och
klotterskydd hänvisas till:
n Impregnering – kapitel LFB.3
n Klotterskydd – kapitel LE
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Betongreparation och ytskydd
Hydrofoberande impregnering

Korrosionsskydd och vidhäftning
Sika®Ferrogard®-903+

Sikagard®-705L

Korrosionsskyddande impregnering
Tränger in i betongens täckskikt, adsorberas på armeringen och skyddar från korrosionsangrepp. Förlänger tiden 		
tills att korrosionen startar och bromsar korrosionshastigheten. Används som förebyggande korrosionsskydd i alla
typer av armerade betongkonstruktioner över och under grundvattennivån.

Vattenavvisande impregnering
Reaktiv 1-komponent impregnering med låg viskositet, utan lösningsmedel för absorberande underlag som
betong i bygg- och anläggningskonstruktioner vilka utsätts för stora påfrestningar på grund av frost- och
töperioder och avisningssalt, kloridangrepp i marina miljöer, etc.
Uppfyller krav enligt TRVAMA Anläggning 10 och EN 1504-2.

Sika®MonoTop®-910 N
Cementbaserat korrosionsskydd och vidhäftningsförbättrande slamma
För kontroll av anodiska områden (princip 11, metod 11.1 i EN 1504-9). Som vidhäftningsförbättrande slamma på
betong och bruk. Lämplig som korrosionsskydd vid betongrenovering.

Betongreparation tjocka påslag (exponerade ytor)

Sikagard®-706 Thixo
Vattenavvisande impregneringscreme
1-komponent, silanbaserad, reaktiv impregneringskräm utan lösningsmedel som används som vattenavvisande 		
impregnering för absorberande underlag som betong i bygg- och anläggningskonstruktioner som utsätts för stora
påfrestningar på grund av frost- och töperioder samt avisningssalt, kloridangrepp i marina miljöer, etc.
Uppfyller krav enligt TRVAMA Anläggning 10 och EN 1504-2.

Karbonatiseringsbromsande skikt

Sika®MonoTop®-412 NFG
Korrosionsskyddande reparationsbruk för bärande konstruktioner
Korrosionssydd + vidhäftare + reparationsbruk med låg krympning. Lämpligt för restaureringsarbete,
reparation av spjälkad och skadad betong i byggnader, broar och anläggningkonstruktioner samt
konstruktiv förstärkning. Lämplig för att bibehålla eller återställa passivitet, ökning av täckskikt med
ytterligare bruk och ersättning av kontaminerad- eller karbonatiserad betong. Skikttjocklek 6-50 mm.
Uppfyller krav enligt TRVAMA Anläggning 10 och klass R4 i EN 1504-3.

Betongreparation tjocka påslag (ej exponerade ytor)

Sikagard® ElastoColor W S
Ytskydd av betongfasader mm
1-komponent vattendispergerad akrylbeläggning för betong som ger en snygg yta samtidigt som den ger ett bra 		
skydd mot angrepp och åldring. Används som skyddsbeläggning för fasader och liknande ytor av betong. Utmärkt
som ytbehandling av ytor renoverade med Sika® MonoTop® renoveringsbruker.
Ger en estetiskt tilltalande yta och finns i många kulörer.

Vattentätande/spricköverbryggande skikt

Sika®MonoTop®-352 N

SikaTop® Seal-107

Konstruktivt lättviktsreparationsbruk
1-komponent, fiberförstärkt, konstruktivt lättviktsreparationsbruk med låg krympning. Lämpligt där lättviktsbruk 		
erfordras, exempelvis för restaureringsarbete, reparation av spjälkad och skadad betong i byggnader, broar och
anläggningskonstruktioner samt konstruktiv förstärkning mm. Skikttjocklek 4-75 mm. Uppfyller krav enligt 		
TRVAMA Anläggning 10 och klass R3 i EN 1504-3.

Skydds- och tätningsslamma
2-komponents, cementbaserad skydds- och tätningsslamma som används på betong, cementbruk, murverk 		
och stål. Skyddar mot nedbrytning av tösalt och frostsprängning på bl a kantbalkar, pelare, betongbalkar, 		
stödmurar, fundament och källarväggar. Används även vid renovering av tösaltskadade betongytor utsatta 		
för vatten- och saltinträngning samt för tätning av exempelvis vattenbehållare och källarytterväggar, skydds- och
tätskikt på balkonger, terrasser, tak etc. Godkänd för dricksvattenkontakt.

Betongreparation tunna påslag

Kompletterande produkter

Sika®MonoTop®-723 N

Sikagard®-777

Cementbaserat portätnings- och utjämningsbruk
Polymermodifierat bruk för ytbearbetning. Lämpligt för restaureringsarbeten och för att bibehålla eller återställa 		
passivitet. Används som portätnings- och utjämningsspackel samt för reparation av mindre skador (porer eller 		
andra ojämnheter i betong). Kan appliceras upp till 5 mm tjocklek per lager.
Uppfyller krav enligt TRVAMA Anläggning 10 och klass R3 i EN 1504-3.

Vattenburet klotterskydd
För alla typer av väder, utvecklat för de flesta typer av underlag, skyddar mot spray- och penselklotter och upp-		
visar en god motståndskraft mot tuschbaserat klotter.

SikaTop®-71
Övermålningsbar membranhärdare
Skyddar betongen mot för tidig uttorkning under härdningsprocessen. Ytor behandlade med SikaTop®-71 kan 		
målas och tapetseras samt putsas med SikaTop®-produkter. SikaTop®-71 får inte användas om ytan senare skall
impregneras med silan, siloxan eller silikon.

För ytterligare information se gällande produktdatablad.
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Hydrofoberande impregnering

Korrosionsskydd och vidhäftning
Sika®Ferrogard®-903+

Sikagard®-705L

Korrosionsskyddande impregnering
Tränger in i betongens täckskikt, adsorberas på armeringen och skyddar från korrosionsangrepp. Förlänger tiden 		
tills att korrosionen startar och bromsar korrosionshastigheten. Används som förebyggande korrosionsskydd i alla
typer av armerade betongkonstruktioner över och under grundvattennivån.

Vattenavvisande impregnering
Reaktiv 1-komponent impregnering med låg viskositet, utan lösningsmedel för absorberande underlag som
betong i bygg- och anläggningskonstruktioner vilka utsätts för stora påfrestningar på grund av frost- och
töperioder och avisningssalt, kloridangrepp i marina miljöer, etc.
Uppfyller krav enligt TRVAMA Anläggning 10 och EN 1504-2.

Sika®MonoTop®-910 N
Cementbaserat korrosionsskydd och vidhäftningsförbättrande slamma
För kontroll av anodiska områden (princip 11, metod 11.1 i EN 1504-9). Som vidhäftningsförbättrande slamma på
betong och bruk. Lämplig som korrosionsskydd vid betongrenovering.

Betongreparation tjocka påslag (exponerade ytor)

Sikagard®-706 Thixo
Vattenavvisande impregneringscreme
1-komponent, silanbaserad, reaktiv impregneringskräm utan lösningsmedel som används som vattenavvisande 		
impregnering för absorberande underlag som betong i bygg- och anläggningskonstruktioner som utsätts för stora
påfrestningar på grund av frost- och töperioder samt avisningssalt, kloridangrepp i marina miljöer, etc.
Uppfyller krav enligt TRVAMA Anläggning 10 och EN 1504-2.

Karbonatiseringsbromsande skikt

Sika®MonoTop®-412 NFG
Korrosionsskyddande reparationsbruk för bärande konstruktioner
Korrosionssydd + vidhäftare + reparationsbruk med låg krympning. Lämpligt för restaureringsarbete,
reparation av spjälkad och skadad betong i byggnader, broar och anläggningkonstruktioner samt
konstruktiv förstärkning. Lämplig för att bibehålla eller återställa passivitet, ökning av täckskikt med
ytterligare bruk och ersättning av kontaminerad- eller karbonatiserad betong. Skikttjocklek 6-50 mm.
Uppfyller krav enligt TRVAMA Anläggning 10 och klass R4 i EN 1504-3.

Betongreparation tjocka påslag (ej exponerade ytor)

Sikagard® ElastoColor W S
Ytskydd av betongfasader mm
1-komponent vattendispergerad akrylbeläggning för betong som ger en snygg yta samtidigt som den ger ett bra 		
skydd mot angrepp och åldring. Används som skyddsbeläggning för fasader och liknande ytor av betong. Utmärkt
som ytbehandling av ytor renoverade med Sika® MonoTop® renoveringsbruker.
Ger en estetiskt tilltalande yta och finns i många kulörer.
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1-komponent, fiberförstärkt, konstruktivt lättviktsreparationsbruk med låg krympning. Lämpligt där lättviktsbruk 		
erfordras, exempelvis för restaureringsarbete, reparation av spjälkad och skadad betong i byggnader, broar och
anläggningskonstruktioner samt konstruktiv förstärkning mm. Skikttjocklek 4-75 mm. Uppfyller krav enligt 		
TRVAMA Anläggning 10 och klass R3 i EN 1504-3.

Skydds- och tätningsslamma
2-komponents, cementbaserad skydds- och tätningsslamma som används på betong, cementbruk, murverk 		
och stål. Skyddar mot nedbrytning av tösalt och frostsprängning på bl a kantbalkar, pelare, betongbalkar, 		
stödmurar, fundament och källarväggar. Används även vid renovering av tösaltskadade betongytor utsatta 		
för vatten- och saltinträngning samt för tätning av exempelvis vattenbehållare och källarytterväggar, skydds- och
tätskikt på balkonger, terrasser, tak etc. Godkänd för dricksvattenkontakt.

Betongreparation tunna påslag

Kompletterande produkter

Sika®MonoTop®-723 N

Sikagard®-777

Cementbaserat portätnings- och utjämningsbruk
Polymermodifierat bruk för ytbearbetning. Lämpligt för restaureringsarbeten och för att bibehålla eller återställa 		
passivitet. Används som portätnings- och utjämningsspackel samt för reparation av mindre skador (porer eller 		
andra ojämnheter i betong). Kan appliceras upp till 5 mm tjocklek per lager.
Uppfyller krav enligt TRVAMA Anläggning 10 och klass R3 i EN 1504-3.

Vattenburet klotterskydd
För alla typer av väder, utvecklat för de flesta typer av underlag, skyddar mot spray- och penselklotter och upp-		
visar en god motståndskraft mot tuschbaserat klotter.

SikaTop®-71
Övermålningsbar membranhärdare
Skyddar betongen mot för tidig uttorkning under härdningsprocessen. Ytor behandlade med SikaTop®-71 kan 		
målas och tapetseras samt putsas med SikaTop®-produkter. SikaTop®-71 får inte användas om ytan senare skall
impregneras med silan, siloxan eller silikon.

För ytterligare information se gällande produktdatablad.
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Betongreparation och ytskydd
Moment

Produkt och materialåtgång

Tillståndsbedömning

Bestämning av kloridnivåer, karbonatisering,
sprickförekomst och armeringskorrosion

Förarbete

Beroende på skador och tillstånd Bilning (manuellt eller vatten)
Blästring eller slipning

Korrosionsskydd
Vidhäftning +
korrosionsskydd

Sikagard®-903+ / Åtgång ca 0,5 kg/m²
Sika®MonoTop®-910N / Åtgång 2 kg för
vidhäftning, 4 kg för korrosionsskydd

Reparation av exponerade
områden - kantbalkar, pelare
ca 150 cm över körbana,
fundament mot körbana

Sika®MonoTop®-412 NFG / 5-60 mm påslag
Klass R4 enl SS-EN 1504-3

Betongreparation och ytskydd
Regelverk som omfattas

SS-EN 1504

TRVAMA

TRVAMA

SS-EN 1504

SS-EN 1504

SS-EN 1504
Den inom EU harmoniserade standarden SS-EN 1504 består av tio delar. I dokumentationen definieras produkter
för renovering och skydd av betong. Det rör sig om allt från ren betonglagning till rehabilitering, injektering och
impregnering av konstruktioner. Bortsett från produktperspektivet hanterar också standarden kvalitetskontroll och utförande. Genom att produkterna är CE-märkta säkerställs att alla prestanda i förhållande till SS-EN 1504 uppfylls och
tillsammans med att både kontrollarbete och applicering utförs enligt de rutiner som beskrivs, kommer slutresultatet
att kunna garanteras under lång tid.
Produkterna i denna broschyr uppfyller kraven i:
n
SS-EN 1504-2 – ytskyddsprodukter som impregnering
n
SS-EN 1504-3 – betongrenovering av bärande såväl som icke-bärande konstruktioner
n
SS-EN 1504-9 – definierar generella principer för prestanda hos produkterna
n
SS-EN 1504-10 – behandlar utförande och kvalitetskontroll
TRVAMA Anläggning 10
TRVAMA Anläggning 10 är en del av Trafikverkets anläggningsstyrning, dvs beskriver vilka krav som ställs på konstruktionen (anläggningen). Tillsammans med övrig specifik kravdokumentation innehåller dokumentet styrmedel för
funktion, egenskaper och prestanda för Trafikverkets anläggningar. Styrningen omfattar planering, projektering,
utformning, konstruktion, byggande, underhåll och drift. Styrningen sker på olika sätt och omfattas av:
n Myndighetsföreskrifter – gäller för alla väg- och banhållare
n Övergripande krav – Trafikverkets krav vid byggande av egna anläggningar och avser oftast samhällsnytta,
livscykelkostnader och standard för anläggningen
n Krav – krav för upphandling av planering, projektering, byggande, underhåll och drift
n Råd – hur krav eller övergripande krav kan uppfyllas
För produktprestanda, -krav och utförande är det framför allt Krav-delen, och till viss del Råd-delen, som får mest
betydelse och den del som produkterna i broschyren relateras till.
För betongrenovering hänvisas till följande
delar inom TRVAMA Anläggning 10:
n Betongrenovering – kapitel EBE.12
		 – Betonggjutning kategori A vid
		 förbättring och reparation
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För ytskydd genom impregnering och
klotterskydd hänvisas till:
n Impregnering – kapitel LFB.3
n Klotterskydd – kapitel LE
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Sika är ett globalt företag
Sika är en global koncern med ett världsomspännande nätverk av bolag aktiva inom specialkemi för byggindustri och
tillverkande industri.
Sika står för kvalitet, service, säkerhet och hållbarhet och är marknadsledande i processmaterial för bygg och industri.
Våra märkesprodukter är beprövade lösningar som skapar värde för våra kunder.
Med material och system för tätning, limning, dämpning, förstärkning och skydd av bärande konstruktioner är det
Sikas strävan att vara ledande inom sina prioriterade marknadsområden:
n
n
n
n
n
n
n

Betong, cement, bruk, gipsproduktion
Elastisk tätning och limning
Vattentätning
Tak
Golv
Reparation och förstärkning
Industri (automotive, BTR, m fl)

Sika investerar i forskning och utveckling för att ständigt kunna erbjuda kunderna innovativa produkter, metoder och
service. Sika erbjuder produkter och service till alla kunder på ett öppet sätt, alltid i enlighet med vad vi utlovat.
Sikas strävan är att leverera inte bara kvalitet, innovation och service, utan också att ge kunden mervärden.
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exponerade områden undersida på brobana,
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Sika®MonoTop®-412 NFG /
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Klass R3 enl SS-EN 1504-3
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n Befintlig betongkonstr.
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Vätska: Sikagard®-705L /
Åtgång ca 0,3 kg/m² (två skikt)
Kräm: Sikagard®-706 Thixo /
Åtgång ca 0,5 kg/m² (ett skikt)

TRVAMA

SS-EN 1504

Sikagard®-777 (offerskydd) /
Åtgång ca 0,4 kg/m² (två till tre skikt)
Sikagard® ElastoColor W S /
Åtgång ca 0,4 kg/m² (två skikt)

TRVAMA

SikaTop® Seal-107 /
Åtgång 3-4 kg/m² (två skikt)
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Ej inom regelverk
SS-EN 1504

Betongreparation och ytskydd
Tillhörande dokumentation
n Metodbeskrivningar - Sika®MonoTop®, Sikagard®, SikaTop®Seal
n Produktblad
n TRVAMA Anläggning 10
n SS-EN 1504-3 – produktstandard
n SS-EN 1504-10 – utförandestandard
n Certifikat och intyg
n SS-EN 1504-2 – ytskyddsprodukter som impregnering
n SS-EN 1504-9 – definierar generella principer för prestanda hos produkterna

Andra broschyrer från Sika

Betongreparation och ytskydd av
betongkonstruktioner

Våra senaste försäljningvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.

I enlighet med
n Trafikverkets krav i
TRVAMA Anläggning 10
n SS-EN 1504
2012-10 / AL / JE, TI

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 SPÅNGA
Tel: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
info@se.sika.com
www.sika.se

Innovation & since
Consistency 1 9 1 0

Innovation & since
Consistency 1 9 1 0

