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Sika® MP 2 (Addiment MP 2)

Sika® MP 2 (Addiment MP 2) 
Domieszka do zapraw towarowych 

Opis produktu Sika® MP 2 jest domieszką do zapraw towarowych o długim czasie przerobu. 

Zastosowanie  Zaprawy murarskie na bazie cementu 
 Zaprawy murarskie na bazie cementu i dodatków mineralnych 

Właściwości Dzięki domieszce Sika® MP 2 można uzyskać: 
 Upłynnienie zaprawy 
 Napowietrzenie drobnymi mikropęcherzykami powietrza w stopniu 
umożliwiającym zastąpienie wapna 

 Znaczne wydłużenie czasu utrzymywania konsystencji i opóźnienie wiązania 
cementu 

Zaprawa z domieszką Sika® MP 2 charakteryzuje się: 
 Jednorodnością i stabilnością 
 Podwyższoną zdolnością retencji wody 
 Polepszoną urabialnością 
 Wydłużonym czasem przerobu, do 36 godzin (zależnie od rodzaju cementu oraz 
receptury zaprawy) 

 W razie konieczności dodatkowego wydłużenia czasu przerobu domieszkę Sika® 
MP 2 można stosować w kombinacji z opóźniaczem do zapraw towarowych 
Sika® VZ 51 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Brązowa jednorodna ciecz 

Opakowanie 200 i 1000 kg 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej 
użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem i silnym 
nasłonecznieniem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki.  
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać. 

Dane techniczne 
 

Baza chemiczna Kombinacja tensydów i węglowodanów 

Gęstość 1,06 g/cm³ 

Zawartość chlorków ≤ 0,10% 
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Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Zużycie / Dozowanie Zalecany zakres dozowania: 0,5 ÷ 2,1 % masy cementu 
Dawka domieszki powinna być tak dobrana, aby uzyskać ok. 20% napowietrzenie 
zaprawy 

Instrukcja aplikacji  

Sposób dozowania  Domieszkę należy dodawać do zaprawy wraz z wodą zarobową lub do gotowej 
mieszanki po dodaniu wody zarobowej. Domieszka jest najbardziej efektywna po 
dodaniu do jednorodnej zaprawy o gęstoplastycznej konsystencji. 

 Zaprawę należy mieszać jeszcze przez 3 ÷ 5 minut po dodaniu domieszki, aby 
wprowadzić w sposób trwały odpowiednią ilość mikropęcherzyków powietrza 

 Świeżą zaprawę należy chronić przed przedwczesnym odparowaniem wody oraz 
przed mrozem 

 Dla zapraw o okresie przerobu powyżej 36 godzin możliwy jest spadek 
wytrzymałości 

 Ewentualne zanieczyszczenia jak: oleje, preparaty antyadhezyjne, preparaty 
chroniące mieszalniki lub cząsteczki aluminium mogą prowadzić do 
niekontrolowanej modyfikacji zawartości porów powietrza. 

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 Unikać kontaktu z oczami błonami śluzowymi i skórą. Należy używać odzieży 
ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Nie jeść i nie pić podczas pracy, myć 
ręce w czasie przerw i po pracy, natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie 
robocze. 
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 Resztek materiału nie należy wylewać do gruntu ani do wód powierzchniowych. 

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  


