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SikaCrete® PP1 TU

SikaCrete® PP1 TU 
Kompleksowy dodatek do betonów natryskowych na bazie 
mikrokrzemionki i polimerów 

Opis produktu Sikacrete PP1 TU jest kompleksowym dodatkiem na bazie specjalnie opracowanej 
dla betonów natryskowych mikrokrzemionki, z jednokrotną modyfikacją polimerami 
upłynniającymi i uszczelniającymi. 

Zastosowanie Sikacrete PP1 TU stosuje się do produkcji wysokiej jakości betonu natryskowego. 

Właściwości Sikacrete PP1 TU zawiera bardzo drobną (0,1 µm.) reaktywną mikrokrzemionkę. 
W betonie reaktywna mikrokrzemionka wiąże się chemicznie z wolnym wapnem. 
Dodatkowo powstałe kryształy zagęszczają w ten sposób siatkę kamienia 
cementowego. Stosując Sikacrete PP1 TU ze specjalnie opracowaną do betonu 
natryskowego kombinacją SiO2 oraz z upłynniającymi i uszczelniającymi 
polimerami otrzymuje się: 

 Bardzo wysoką redukcję „ odskoku”. 
 Wysoką wczesną wytrzymałość. 
 Znacznie zwiększoną wytrzymałość końcową. 
 Znacznie zwiększoną wodoszczelność. 
 Podwyższoną szczelność na przenikanie gazów. 
 Zmniejszenie penetracji przez chlorki. 
 Podwyższoną odporność na mróz i na działanie soli odladzających. 
 Podwyższoną odporność na korozję siarczanową. 
 Sikacrete PP1 TU nie zawiera chlorków ani żadnych innych dodatków 
powodujących korozję betonu i stali.  

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Szaro – niebieski proszek 

Opakowania 15 kg worki 

Baza Modyfikacja polimerowa hydraulicznych substancji czynnych 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych, nieuszkodzonych 
opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, w temperaturach od +5°C do +25°C 
najlepiej użyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji. Materiał niewrażliwy na mróz. 

Dane techniczne  

Gęstość 0,70 ± 0,1 kg/l (nasypowa) 



 

 2 2/2 SikaCrete® PP1 TU

 

Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Dozowanie 4 ÷ 10 % masy cementu 

Sposób dozowania Produkt dodawać do suchej mieszanki, a następnie mieszać przez co najmniej 90 
sekund przed dodaniem wody zarobowej ( lub minimum 3 minuty przy 
konfekcjonowaniu mieszanki do torkretowania metodą suchą). 

Zgodność z innymi 
materiałami 

Do torkretów mokrych 
Superplastyfikatory Sikament®, środek SikaPump® glinianowe lub niealkaliczne 
przyspieszacze wiązania i twardnienia dozowane odpowiednimi agregatami 
dozującymi. 
Do torkretów suchych 
Produkt najlepiej współpracuje z przyspieszaczem niealkalicznym Sigunit®-49 AF. 

Uwagi do stosowania Przy stosowaniu środka należy zachować wszystkie ogólne znane reguły 
poprawnego projektowania składu mieszanki betonowej, jej produkcji, transportu, 
wbudowania i pielęgnacji, 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.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Produkt nietoksyczny i nie drażniący skóry, chronić oczy, usta i nos w przypadku 
silnego pylenia w czasie mieszania na sucho lub torkretowania. 
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  


