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Sigunit®-49 AF

Sigunit®-49 AF 
Nowoczesny przyspieszacz do torkretu nie zawierający 
alkaliów 

Opis produktu Sigunit-49 AF jest przyspieszaczem do betonów natryskowych. Materiał 
nietoksyczny, nie zawierający alkaliów. 

Zastosowanie Przyspieszanie wiązania i twardnienia betonów natryskowych. 
Główne obszary zastosowań Sigunit®-49 AF to: 

 Zabezpieczanie nowo drążonych wyrobisk podziemnych 
 Monolityczne obudowy tuneli i sztolni 
 Wielkopowierzchniowe naprawy konstrukcji żelbetowych i wzmocnienia 
kotwionym torkretem zbrojonym siatką lub włóknami 

 Wielkopowierzchniowe naprawy i wzmocnienia konstrukcji mostowych 
 Stabilizacja skarp i podłoża skalnego 

Właściwości Efektywność działania przyspieszacza zależy od: składu chemicznego cementu, 
jego świeżości, rodzaju, temperatury betonu i podłoża oraz od grubości nanoszonej 
warstwy jak i metody natrysku. Ilość wody w mieszance należy dobrać po 
przeprowadzeniu odpowiednich prób. 

 Materiał nietoksyczny i niealkaliczny 
 Duża odporność torkretu na wypłukiwanie alkaliów i związków wapnia 
(nie powoduje skażenia gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych) 

 Znaczna redukcja odskoku natryskiwanej mieszanki 
 Zwiększenie przyczepność betonu do skał i podłoży betonowych  
Nie obniża odporności korozyjnej betonu, nie powoduje korozji zbrojenia 

Dane produktu  

Postać  

Barwa Beżowy proszek 

Opakowanie 25 kg worek 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Materiał przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym 
pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Proszek nie zawierający alkaliów 

Gęstość 1,10 ± 0,05 kg/l 
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Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Dozowanie Dokładne dozowanie można określić dopiero po wykonaniu zarobów próbnych, 
średni zakres dozowania wynosi od 4 do 7% masy cementu. 
Następujące produkty Sika® są zwykle stosowane razem z Sigunit®-49 AF: 
Sikacrete®-PP1 TU, SikaFume®-HR 

Instrukcja aplikacji 
 

Uwagi do stosowania Podczas wykonywania betonu natryskowego w grubych warstwach, należy upewnić 
się że temperatura podłoża betonowego wynosi >15°C, niższe temperatury 
wymagają zwiększenia dozowania przyspieszacza. 
Zastosowanie Sigunit®-49 AF wymaga doświadczenia w montażu sprzętu 
dozującego i pompującego. 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Przy aplikacjach używać ubrań, okularów i rękawic roboczych. Podczas 
torkretowania konieczny jest kask ochronny z osłoną twarzy. W przypadku 
podrażnienia oczu przemyć dużą ilością wody i niezwłocznie skonsultować się 
z lekarzem. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

Ochrona środowiska Niezwiązanego produktu nie usuwać bezpośrednio do gruntu, wód i kanalizacji. 
Należy zawsze doprowadzić do utwardzenie w masie betonowej resztek materiału. 
Produkt związany można usuwać jak zwykły gruz budowlany. 

Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej 
Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel. +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl  


