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Sika® FerroGard®-903

Sika® FerroGard®-903 
Środek do impregnacji betonu zawierający migrujące inhibitory 
korozji 

Opis produktu Sika® FerroGard®-903 jest emulsyjnym środkiem do impregnacji betonu, 
zawierającym inhibitory korozji. Sika® FerroGard®-903 penetruje beton i tworzy 
ochronną warstwę na powierzchni stali zbrojeniowej. 
Sika® FerroGard®-903 łączy się z żelazem tworząc trudno rozpuszczalną warstwę 
ochronną wokół zbrojenia, opóźnia początek procesu korozji i redukuje prędkość 
postępu korozji. 

Zastosowanie  Do zabezpieczania przed korozją stali zbrojeniowej konstrukcji żelbetowych nad 
i podziemnych. 

 Do naprawy i zabezpieczenia jako impregnat ochronny niezniszczonego jeszcze 
żelbetu gdzie stal zbrojeniowa koroduje (lub jest ryzyko wystąpienia procesu 
korozji) na wskutek procesu karbonatyzacji lub działania chlorków 

 Szczególnie przydatny jako preparat wydłużający okres użytecznej eksploatacji 
elementów konstrukcji o wysokich wymaganiach estetycznych (np. beton 
fasadowy) 

Właściwości  Nie zmienia wyglądu powierzchni betonu 
 Nie obniża paroprzepuszczalności 
 Produkt eliminuje tzw. efekt anody towarzyszącej, często obserwowany po 
pewnym czasie od wykonania tradycyjnych napraw konstrukcji żelbetowych 

 Może być stosowany w miejscach gdzie inne metody ochrony są niewykonalne 
 Ekonomiczna metoda wydłużenia żywotności elementów żelbetowych 
 Łatwy i ekonomiczny w stosowaniu 

Aprobaty / Raporty 
z badań 

Mott MacDonald, Evaluation of Sika® FerroGard®, Ref. 26’063/001 Rev A  
April 1996. 
Wolfseher & Partner, Materials Technological Investigation, Report No. 96.144.11 
and Report No. 98.115.11. 
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2005-03-0897 Impregnat do zabezpieczenia stali 
zbrojeniowej w betonie Sika FerroGard 903. 

Dane produktu  

Postać / barwa Przezroczysta ciecz 

Opakowanie 25 i 180 kg 
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Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych, nieuszkodzonych 
opakowaniach, w chłodnych warunkach, najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty 
produkcji. W przypadku mrozu (< -5°C) może wystąpić odwracalna krystalizacja. 
Jeżeli to się stanie, materiał należy ogrzać w pokojowej temperaturze (+15°C do 
+25°C) a następnie dokładnie wymieszać, aby rozpuścić kryształy. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Kombinacja kilku rodzajów aminoalkoholi oraz inhibitorów nieorganicznych 
w postaci dyspersji wodnej. 

Gęstość  1,13 kg/dm3 (w temperaturze +20°C) 

Odczyn pH ~11 

Lepkość 25 mPas (w temperaturze +20°C) 

Szybkość penetracji Badania laboratoryjne i testy w warunkach budowy pokazują, że Sika® FerroGard®-
903 może penetrować podłoże betonowe z prędkością kilku milimetrów na dzień na 
głębokość 50÷60 mm w ciągu 3 miesięcy. Szybkość penetracji może być większa 
lub mniejsza zależnie od porowatości podłoża betonowego. Sika® FerroGard®-903 
wnika w beton w obu fazach: ciekłej i gazowej. 

Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Zużycie Zalecane 0,500 kg/m². 
W przypadku zwięzłych podłoży o niskiej chłonności zużycie materiału może być 
mniejsze, nie może być mniejsze niż 0,300 kg/m². 

Jakość podłoża Podłoże musi być wolne od pyłu, zanieczyszczeń, oleju, tłuszczu, wykwitów, 
impregnatów hydrofobowych i starych powłok itp. 

Przygotowanie podłoża Konieczne jest oczyszczenie podłoża, najlepiej za pomocą wody pod wysokim 
ciśnieniem – nie używać gorącej wody. Przed aplikacją Sika® FerroGard®-903 
podłoże musi być suche. 

Instrukcja aplikacji  

Instrukcja mieszania Sika® FerroGard®-903 jest produktem dostarczanym w formie gotowej do użytku 
i nie może być rozcieńczany. Przed aplikacją nie wstrząsać pojemnikiem 
z materiałem. Na wskutek drgań podczas transportu, w pojemniku może pojawić się 
piana, nie ma to jednak wpływu na właściwości produktu. 

Sposoby aplikacji / 
narzędzia 

Sika® FerroGard®-903 należy nanosić do momentu nasycenia podłoża za pomocą 
pędzla, wałka lub natrysku niskociśnieniowego. Materiału nie należy nanosić 
w czasie intensywnej operacji słońca. 
Aby zwiększyć szybkość penetracji, podłoże betonowe z naniesionym 
Sika® FerroGard®-903 można zwilżyć wodą, jeden lub dwa razy po 1-3 dniach 
po aplikacji. 
Przy wysokich wymaganiach estetycznych (np. beton fasadowy), zaimpregnowane 
powierzchnie należy spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem (~100 barów) w ciągu 
2 dni od aplikacji. 

Czyszczenie narzędzi Po impregnacji wszystkie narzędzia dokładnie umyć wodą. 
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Czas pomiędzy 
ułożeniem kolejnych 
warstw 

Ilość cykli roboczych 
Zależy od porowatości, wilgotności podłoża i warunków otoczenia, generalnie 
wymagane jest zastosowanie 3÷5 warstw, aby uzyskać wymagane zużycie. 
Czas oczekiwania między warstwami 
Zależy od porowatości betonu i warunków otoczenia, zwykle wystarcza od 30 minut 
do kilku godzin, aby podłoże wyschło przed aplikacją kolejnej warstwy. 
Pokrywanie powłokami 
Dwa dni (lub później) po aplikacji Sika® FerroGard®-903, zaimpregnowana 
powierzchnia musi zostać spłukana (w jednym lub dwu cyklach) i pozostawiona do 
wyschnięcia na co najmniej 3 dni. 
Następnie powierzchnie należy starannie umyć wodą pod ciśnieniem 
(100÷150 barów) i pozostawiona do wyschnięcie na dalsze 3 dni. 
Impregnaty hydrofobowe Sikagard® lub powłoki oddychające Sikagard® mogą 
zostać naniesione na tak przygotowane podłoże zgodnie z Kartą Techniczną. 
Badania potwierdzają zgodność z większością oddychających powłok Sika®. 
Aby potwierdzić możliwość aplikacji innych materiałów prosimy o kontakt 
z przedstawicielem Sika® Poland. 

 Pokrywanie materiałami na bazie cementu 
- Naprawa ubytków 

Podłoże pokryte Sika® FerroGard®-903 pozostawić do wyschnięcia na kilka 
dni, następnie umyć wodą pod wysokim ciśnieniem (100÷150 barów). Jako 
warstwy sczepnej należy używać SikaTop ® Armatec-110 EpoCem®. 

- Szpachlowanie zamykające pory 
Podłoże pokryte Sika® FerroGard®-903 pozostawić do wyschnięcia na kilka 
dni, następnie spłukać wodą  i ponownie pozostawić do wyschnięcia. Zmyć 
wodą pod wysokim ciśnieniem (100÷150 barów) i nanieść warstwę Sikagard®-
720 EpoCem®. 

Uwagi do stosowania Nie nanosić Sika® FerroGard®-903 gdy spodziewane są opady lub mróz. 
Następujące materiały budowlane należy chronić przed rozpryskami 
Sika® Ferrogard®-903 podczas aplikacji: kauczuk silikonowy, elastyczne PCW, 
materiały na bazie epoksydów i poliuretanów, aluminium, miedź i stal ocynkowana, 
drewno, marmur i inne kamienie naturalne 
Widoczne ubytki w betonie muszą zostać naprawione tradycyjnymi metodami 
(usunięcie słabego betonu, zabezpieczenie zbrojenia, zaprawa naprawcza itd.). 
Sika® FerroGard®-903 nie może być stosowany, jeżeli stężenie chlorków na 
głębokości zbrojenia jest wyższe niż 1,0% jonów chlorkowych, odpowiada to 
zawartości 1,7% chlorku sodu (w stosunku do masy cementu). 
Materiału nie stosować w obszarach zmiennego lustra wody i na podłożach 
nasyconych wodą. 
Użycie Sika® FerroGard®-903 zależnie od jakości podłoża może prowadzić do 
nieznacznego zciemnienia powierzchni. Wskazane jest przeprowadzenie prób. 
Czyszczenie i spłukiwanie podłoża należy prowadzić za pomocą zimnej wody. 

Pielęgnacja Sika® FerroGard®-903 nie wymaga żadnej specjalnej pielęgnacji, trzeba go jednak 
chronić przed deszczem przez 6 godzin po ułożeniu w +20°C. 

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 Należy używać ubrania, okulary i gumowe rękawice ochronnych. Stosować w 
dobrze wentylowanych miejscach. 
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 Pozostałości materiału nie wylewać do gruntu, kanalizacji 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  


