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Sika® SB 2 

Sika® SB 2 (Addiment SB 2) 
Syntetyczna domieszka spieniająca do betonów 

Opis produktu Domieszka spieniająca do pianobetonów. 

Zastosowanie Domieszka Sika® SB 2 zalecana jest do produkcji bardzo lekkich zapraw 
i pianobetonów, także z udziałem lekkich kruszyw. W zależności od wyjściowego 
składu mieszanki betonowej można uzyskać zaprawy i betony o gęstościach od 
2000 kg/m³ nawet do 400 kg/m³. 

Domieszka Sika® SB 2 jest przede wszystkim przeznaczona do produkcji betonów 
lekkich: 

 O gęstości 2000 kg/m² do 1000 kg/m³ 
 Stanowiących izolacje termiczną 
 Stanowiących warstwę izolacyjną lub wyrównawczą 
 Stanowiących materiał wypełniający o niskiej lepkości w budowie szybów, 
kanalizacji itp. 

Właściwości Dzięki domieszce Sika® SB 2 tworzy się stabilna piana, która jest dodawana do 
świeżej mieszanki betonowej podczas procesu mieszania. 

Użycie domieszki spieniającej Sika® SB 2 powoduje uzyskanie betonu: 
 O doskonałej urabialności i niskiej lepkości 
 Pompowalnego dzięki zawartości banieczek powietrza 
 O określonej gęstości 
 O określonej wytrzymałości 
 O zwiększonej więźliwości wody 
 O podwyższonej izolacyjności termicznej 

Dane produktu  

Postać  

Barwa Przezroczysta zółtawa ciecz 

Opakowanie 200 i 1000 kg 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej 
użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem i silnym 
nasłonecznieniem. 
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Dane techniczne  

Baza chemiczna Organiczne tensydy 

Gęstość  1,04 g/cm³ 

Zawartość chlorków ≤ 0,1% 

Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Zużycie / Dozowanie 150÷230 g/100 litrów piany 

Instrukcja aplikacji  

Sposób aplikacji  Z receptury betonu wynika niezbędna ilość powietrza na 1 m3 pianobetonu, 
która prowadzi do wymaganej gęstości świeżego betonu. 

 Wymagana ilość piany wynika z wymaganej ilości powietrza minus już obecna 
w betonie wyjściowym naturalna ilość powietrza. Na podstawie znanej 
wydajności produkcji piany przez agregat pianotwórczy można określić czas 
dodawania piany z agregatu do wstępnie przygotowanej mieszanki 
betonowej. 

 Pianę dozuje się bezpośrednio do mieszarki Czas dalszego mieszania zależy 
od typu mieszarki i ilości wprowadzanej piany. Należy uzyskać jednorodną 
mieszaninę. Mieszarki wolnospadowe są lepiej do tego dostosowane niż 
mieszarki z wymuszonym mieszaniem zarobu. 

 Przy produkcji pianobetonów o bardzo niskiej gęstości poniżej 1,0 kg/l istnieje 
wiele czynników grożących utratą wprowadzonych banieczek powietrza. Stąd 
zaleca przeprowadzenie prób w warunkach zbliżonych do panujących na 
budowie. 

 Przy produkcji pianobetonu należy zwrócić uwagę na jednorodną 
konsystencję wyjściowej mieszanki betonowej, na wystarczająco długi czas 
mieszania (min. 5 minut).  

 Do mieszania należy użyć mieszarki o dużej energii mieszania, w przeciwnym 
razie uzyska się pianobeton niejednorodny i o skłonności do sedymentacji. 

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.  
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Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Unikać kontaktu z oczami błonami śluzowymi i skórą. Należy używać odzieży 
ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Nie jeść i nie pić podczas pracy, myć 
ręce w czasie przerw i po pracy, natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie 
robocze. 
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 Resztek materiału nie należy wylewać do gruntu ani do wód powierzchniowych. 

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  


