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Sika® Stabilizer-229

Sika® Stabilizer-229 
Domieszka stabilizująca do betonów, zapraw i zaczynów 
cementowych 

Opis produktu Ciekła domieszka o działaniu stabilizującym i zwiększającym wiąźliwość wody. Nie 
wpływa istotnie na wiązanie i twardnienie cementu. 

Zastosowanie  Do betonów samozagęszczalnych 
 Do betonów i zapraw układanych pod wodą 
 Do betonów i zapraw o wysokim stopniu ciekłości i niskiej ilości frakcji drobnych 
 Do zaczynów iniekcyjnych na bazie cementu 
 Do betonu nie zbrojonego, zbrojonego i sprężonego. 

Właściwości  Zwiększenie kohezji mieszanek 
 Zwiększenie odporności na wymywanie 
 Ograniczenie segregacji, sedymentacji oraz wycieków wody 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Gęsta beżowa ciecz 

Opakowanie 180 kg 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w chłodnych 
i suchych pomieszczeniach, w temperaturach od +5°C do +30°C najlepiej użyć w 
ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i 
mrozem. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Wodny roztwór polimeru 

Gęstość 1,01 kg/l 

Odczyn pH 8,5÷9,5 

Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Dozowanie Na ogół od 1 do 6 kg na 1m3 mieszanki w zależności od wymaganego efektu. 
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Sposób dozowania Łącznie z wodą zarobową lub do mokrej mieszanki. 

Zgodność z innymi 
materiałami 

Plastyfikatory Plastiment i Addiment BV, superplastyfikatory Sikament, Addiment 
FM i Sika ViscoCrete®, środki Sikanol® A, Addiment LPSA i Sika® Pump, 
przyspieszacze i opóźniacze oraz sproszkowane dodatki pucolanowe. 

Uwagi do stosowania Domieszka działa przede wszystkim na wodę zarobową i końcowy efekt jest 
widoczny po okresie od kilku do kilkunastu minut 
Przy stosowaniu do mieszanek podwodnych oraz samozagęszczalnych najlepsze 
efekty daje w połączeniu z superplastyfikatorami z grupy ViscoCrete 
Zaleca się każdorazowo wykonanie odpowiednich prób i konsultację z serwisem 
technicznym Sika Poland Sp. z o.o. 
Przy stosowaniu środka należy zachować wszystkie ogólne znane reguły 
poprawnego projektowania składu mieszanki betonowej, jej produkcji, transportu, 
układania i pielęgnacji, uwzględniając również lokalne warunki aplikacji. Przed 
zastosowaniem środka przy dozowaniu odbiegającym od przeciętnego lub w 
kombinacji z innymi domieszkami zalecane jest wykonanie odpowiednich prób. 

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 Należy używać odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Unikać kontaktu 
z oczami. Natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie, myć ręce w czasie 
przerw i po pracy. 
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 Produkt niezwiązany może powodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych. 
Resztki produktu należy związać w masie zaprawy lub betonu, które następnie 
można utylizować 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  


