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SikaPump®

SikaPump® 
Domieszka poprawiająca pompowalność mieszanki betonowej 

Opis produktu SikaPump jest domieszką poprawiającą pompowalność mieszanki betonowej 
przez zmniejszenie tarcia.  
Chroni pompy i węże podające beton przed nadmiernym zużyciem. 

Zastosowanie SikaPump jest stosowany szczególnie do betonów o wysokiej 
niejednorodności frakcji drobnych kruszywa, małej zawartości cementu 
lub o niekorzystnym uziarnieniu, co w trakcie podawania mieszanki pompą 
prowadzi do jejsegregacji i powstawania wysokich ciśnień. 
Ponadto SikaPump można stosować do różnych mieszanek specjalistycznych jak 
np.: 

 Betony mostowe o niskim punkcie piaskowym. 
 Betony natryskowe układane metodą mokrą. 
 Wysoko uwodnione, ubogie w cement mieszanki do wypełnienia wyrobisk 
górniczych. 

 Iniekty cementowe. 
 Mieszanki podawane pompą na dużą odległość. 

Właściwości SikaPump w znacznym stopniu poprawia wewnętrzną spójność i jednorodność 
mieszanek betonowych oraz redukuje do minimum opory tarcia na styku mieszanka 
betonowa – powierzchnia zewnętrzna. Prowadzi to do poprawy urabialności 
mieszanki oraz do obniżenia ciśnienia roboczego pompy.  
Unika się powstawania korków jak i nierównomiernego podawania betonu co 
w istotny sposób poprawia wydajność pracy. Dodatkowo wzrasta bezawaryjność 
pomp oraz ich żywotność.  

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Jasnozielona ciecz 

Opakowanie 180 kg i 1000 kg. 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w  szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, 
w temperaturze od +5°C do +30°C najlepiej zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty 
produkcji. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i zamrożeniem. 
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Dane techniczne  

Baza chemiczna Roztwór polimerów 

Gęstość  1,01 kg/l 

Odczyn pH 5,0 ÷ 9,0 

Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Dozowanie Zalecane dozowanie ( w % masy cementu). 
- 0,2 ÷ 0,4% aby poprawić spójność  mieszanek z tendencją do segregacji 
- 0,5 ÷ 1,0% aby obniżyć ciśnienie pompowania i jako kompensacja obniżonej

ilości frakcji drobnych w mieszance betonowej 

Warunki aplikacji / 
Ograniczenia 

 

Zgodność z innymi 
domieszkami 

SikaPump® można stosować łącznie z superplastyfikatorami typu Sikament, 
Addiment FM lub Sika ViscoCrete. Również stosuje się w połączeniu 
z opóźniaczem Sika Retarder, przyspieszaczem SikaRapid® lub napowietrzaczem 
(Addiment LPS). 
Przy stosowaniu w kombinacji z innymi domieszkami należy wykonać zaroby 
próbne. 
SikaPump® zmienia nieznacznie lepkość mieszanki betonowej, z tego względu 
wymagane jest stosowanie mieszarek o troszkę większej mocy niż do mieszanek 
bez domieszki SikaPump® o takim samym wskaźniku w/c. 

Instrukcja aplikacji 
 

Instrukcja mieszania SikaPump® dodaje się na węźle betoniarskim do mokrej mieszanki. Nie dodawać 
do suchej mieszanki. Optymalny czas mieszania w węźle betoniarskim wynosi 90 
sekund.  

Sposoby aplikacji / 
Narzędzia 

SikaPump® jest często stosowany w kombinacji z superplastyfikatorami Sikament® 
lub Sika® ViscoCrete. 

Przy użyciu domieszki SikaPump® można uzyskać beton wysokiej jakości. Należy 
przestrzegać zasad dobrej praktyki budowlanej 

Uwagi do stosowania Zamrożony SikaPump® może zostać powtórnie użyty po powolnym odmrożeniu 
w pokojowej temperaturze i starannym wymieszaniu 

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 W przypadku kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu 
z okiem lub śluzówką należy natychmiast je spłukać obficie czystą, ciepłą wodą 
i wezwać pomoc lekarską. 

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  


