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SikaFume® HR

SikaFume® HR 
Dodatek do betonu zawierający mikrokrzemionkę  

Opis produktu SikaFume HR jest sproszkowanym, mineralnym, zawierającym mikrokrzemionkę 
dodatkiem nowej generacji do betonów. 

Zastosowanie SikaFume HR stosuje się do betonów konstrukcyjnych w elementach 
prefabrykowanych oraz w elementach, którym stawia się wysokie wymagania 
odnośnie do wytrzymałości, wodoszczelności i odporności betonu na korozję 
chemiczną. Dodatek zalecany przy produkcji betonów mostowych. 

Właściwości SikaFume HR zawiera bardzo drobną (0,1µm) reaktywną krzemionkę. Obecność 
mikrokrzemionki w sposób zdecydowany poprawia wewnętrzną spójność betonu 
i jego wodoszczelność. Wzrasta także jego urabialność jak i pompowalność.  
Reaktywna mikrokrzemionka w związanym betonie dodatkowo wiążę chemicznie 
wodorotlenek wapnia. Uzyskana w ten sposób druga faza uwodnionych 
krzemianów wapniowych zdecydowanie poprawia właściwości fizyczne betonu. 
Zastosowanie dodatkowo superplastyfikatora z grupy Sikament® lub 
Sika ViscoCrete powoduje, że otrzymany beton ma następujące własności: 

 Doskonałą urabialność. 
 Zwiększoną trwałości. 
 Wysokie wczesne i końcowe wytrzymałości. 
 Zwiększoną odporność na ścieranie, wodoszczelność i chemoodporność. 
 Dodatek nie zawiera chlorków ani innych substancji powodujących korozję. 

Badania  

Aprobaty \ Raporty 
z badań 

IBDiM Aprobata Techniczna Nr AT/2002-04-0259 Dodatek kompleksowy SikaFume 
HR 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Szary proszek 

Opakowanie 25 kg worki  

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach, w temperaturach od +5oC do +25oC najlepiej zużyć w ciągu 
24 miesięcy od daty produkcji.. Materiał niewrażliwy na mróz. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Kompozycja aktywnych składników hydraulicznych 

Gęstość nasypowa 0,65  ±  0,1 kg/l 
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Szczegóły aplikacji  

Dozowanie Od 2 do 10 % masy cementu. 
W celu zwiększenia wodoszczelności, poprawy kohezji i pompowalności mieszanki 
wystarcza dozowanie 2 ÷ 4 % masy cementu.  
Do betonów wysokich wytrzymałości stosuje się 4 ÷ 10 % masy cementu (na ogół 
optymalne efekty uzyskuje się przy dozowaniu 7 ÷ 8 % masy cementu). 
W przypadkach szczególnych (jak np. betony o wysokiej chemoodporności, 
warstwy sczepne z użyciem dobrego kruszywa) dozowanie można zwiększyć 
nawet do 15 % masy cementu.  
Wysokie dawki materiału SikaFume HR zwiększają kohezję mieszanki i wymagają 
zwiększonego dozowania superplastyfikatorów. 

Instrukcja mieszania Dodawać do suchej mieszanki przed podaniem wody zarobowej. Optymalny czas 
mieszania 90 sekund przed dodaniem wody zarobowej. 

Uwagi do stosowania Przy stosowaniu środka należy zachować wszystkie ogólne znane reguły 
poprawnego projektowania składu mieszanki, 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 zaleca się wykonanie odpowiednich prób. 

Zgodność z innymi 
materiałami 

Plastyfikatory Plastiment i Addiment BV, superplastyfikatory Sikament® i Addiment 
FM, opóźniacz Sika® Reterder, przyspieszacz twardnienia Addiment BE 5, środek 
napowietrzający Sikanol® A i Addiment LPSA, domieszka Sika® Pump. 

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. Przed 
rozpoczęciem pracy należy posmarować niechronioną skórę kremem ochronnym. 
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 Nieutwardzony materiał zanieczyszcza wodę, dlatego nie powinien być usuwany 
bezpośrednio do kanalizacji, gleby lub wód gruntowych. W stanie utwardzonym 
może być usuwany 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  


