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Sika® UCS 01

Sika® UCS 01 
Stabilizator mieszanek betonowych układanych pod wodą  

Opis produktu Sika® UCS 01 jest sproszkowaną domieszką do mieszanek betonowych, zapraw 
i zaczynów, opracowaną specjalnie dla robót pod wodą.  
Domieszkę tę można stosować do wszystkich typów cementu portlandzkiego. 

Zastosowanie Sika® UCS 01 znajduje zastosowanie przy pracach podwodnych, gdzie należy 
chronić beton przed wymywaniem cementu. Dodatkowo materiał można stosować 
do betonów ciekłych i samozagęszczających się typu „SCC” (Self Compacting 
Concrete) z domieszkami Sika ViscoCrete. 
Aby otrzymać ciekłą mieszankę betonową o dużej spójności należy stosować 
Sika® UCS 01 z innymi produktami firmy Sika. W przypadku iniekcji cementowej 
używamy dodatkowo materiały z grupy Intraplast® lub Intracrete®. 

Właściwości  Opóźnienie czasu wiązania cementu. 
 Przedłużenie czasu urabialności mieszanki. 
 Znaczne zwiększenie spoistości mieszanki. 
 Zmniejszenie wymywania cementu. 
 Wyeliminowanie zjawisk segregacji i wyciekania zaczynu cementowego 

Mieszanki zawierające Sika UCS 01 robią wrażenie bardzo kleistych, 
„gumopodobnych” i nie rozsegregowują się nawet przy dużej ciekłości. Generalnie 
przy betonowaniach podwodnych zaleca się metodę kontraktorową. 
W szczególnych przypadkach możliwy jest jednak nawet zrzut grawitacyjny pod 
wodę. 

Dane produktu  

Postać  

Barwa Jasnobrązowy proszek 

Opakowanie 5 kg 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, 
w temperaturze od +5°C do +30°C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 
produkcji. Produkt należy chronić przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Produkt higroskopijny - wymaga przechowywania w szczelnym opakowaniu. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Odporne na alkalia stabilizatory 

Ciężar nasypowy 0,33 ± 0,1 kg/l 
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Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Zużycie / Dozowanie Beton: 
Do betonu podwodnego (w zależności od intensywności przepływu) od 0,3 ÷ 1,0% 
masy cementu, maksymalnie 1,7. 
Do betonów podwodnych minimalna zawartość cementu wynosi 350 kg/m3. 
Iniekcja cementowa: 
Od 0,2% do 0,5% masy cementu, maksymalnie 1,0%. 

Instrukcja aplikacji 
 

Sposób dozowania Beton: 
Sika UCS 01 mieszamy z suchym kruszywem i cementem, przez co najmniej 90 
sekund przed dodaniem wody 
Iniekcja cementowa: 
Najpierw wymieszać Sika UCS 01 z co najmniej 5 krotnie większą ilością cementu. 
Pozostałą część cementu wymieszać z wodą. Ciągle mieszając, powoli dosypywać 
resztę cementu z domieszką, aż iniekt zgęstnieje. Mieszać jeszcze przez co 
najmniej 3 minuty. Przy iniekcji cementowej wskazane jest mieszanie w mieszarce 
szybkoobrotowej. 

Zgodność z innymi 
materiałami 

Do betonów podwodnych: 
Plastyfikatory i superplastyfikatory nie opóźniające wiązania Plastiment, Sikament i 
Addiment FM, w razie potrzeby kompensacji opóźnienia wiązania można stosować 
przyspieszacze niealkaliczne z serii Addiment BE 5. 
Do iniektów: 
Celem doboru optymalnej receptury iniektu do konkretnego zastosowania należy 
skonsultować się z Działem Technicznym Sika Poland Spółka z o.o. 
Do betonów typu „SCC” (samorozlewnych i samozagęszczalnych): 
Konieczne jest każdorazowo opracowanie indywidualnej receptury we współpracy 
z Działem Technicznym Sika Poland Sp. z o.o. 

Uwagi do stosowania Przy stosowaniu środka należy zachować wszystkie ogólne znane reguły 
poprawnego projektowania składu mieszanki betonowej, jej produkcji, transportu 
i układania, uwzględniając również lokalne warunki aplikacji.  
Przed zastosowaniem środka przy dozowaniu odbiegającym od przeciętnego lub w 
kombinacji z innymi domieszkami zaleca się 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.  
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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 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  


