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SikaCem® Gunit 133

SikaCem® Gunit 133 
Zaprawa naprawcza typu SPCC natryskiwana metodą suchą 

Opis produktu Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa naprawcza o specjalnie dobranym 
łamanym kruszywie, z dodatkiem mikrokrzemionki i polimerów, przeznaczona 
do nanoszenia przez torkretowanie metodą suchą. Materiał uzupełnia system 
naprawczy Sika® MonoTop® 600. 

Zastosowanie Wysokiej klasy materiał do napraw ubytków o dużym zasięgu powierzchniowym 
przy remontach ważnych obiektów inżynierskich, jak: 

 Mosty i wiadukty 
 Chłodnie kominowe, kominy, zbiorniki i silosy 
 Tunele, sztolnie, galerie i szyby 
 Zapory wodne 
 Inne ważne obiekty przemysłowe i budownictwa ogólnego 

Właściwości  Materiał gotowy do użycia, podawany wprost do leja zasypowego torkretnicy 
 Znakomita urabialność dzięki zawartości specjalnych składników poprawiających 
kohezję i pozwalających na utrzymanie stosunku w/c w optymalnym przedziale 
0,34 ÷ 0,38 

 Ekstremalnie niski dla metody suchej odskok, również przy torkretowaniu 
w pozycji sufitowej 

 Możliwość natychmiastowego wyrównania i zatarcia powierzchni 
 Niskie pylenie, nie zagrażające silikozą (kruszywo nie zawiera piasków i pyłów 
kwarcowych) 

 Bardzo wysoka przyczepność do podłoża 
 Dobra stabilność warstwy (do 5 cm, lokalnie do 8 cm) 
 Szybki przyrost wytrzymałości 
 Wysoka wodoszczelność, odporność na siarczany 
 Obniżony moduł Young’a 
 Wysoki opór dyfuzyjny na CO2 i niski na parę wodną. 

Dane produktu  

Postać  

Barwa Szary proszek 

Opakowanie 25 kg worki 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w suchym, izolowanym od gruntu pomieszczeniu, 
w temperaturach od +5°C do +25°C najlepiej użyć w ciągu 9 miesięcy od daty 
produkcji. 
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Dane techniczne  

Gęstość Nasypowa ~1,4 kg/l 
Po natrysku ~2,15 kg/l 

Uziarnienie 0 ÷3 mm (kruszywo łamane) 

Grubość warstwy Minimum 0,9 cm / Maksimum 5,0 cm (lokalnie do 8 cm) 

Współczynnik 
rozszerzalności cieplnej 

8 x 10-6 K-1 

Współczynnik dyfuzji  µCO2 = 60 000 (dla dwutlenku węgla) 
 µH2O↑ = 1 000 (dla pary wodnej) 

Równoważne opory 
dyfuzyjne 

Dla warstwy o grubości 1 cm 
 SD, CO2 = 600m 
 SD, H2O↑ = 10 m 

Właściwości 
mechaniczne  

 

Po: 1 dniu 7 dniach 28 dniach 

Na ściskanie 10 ÷ 15 N/mm² 30 ÷ 35 N/mm² 45 ÷ 50 N/mm² 

Na rozciąganie przy 
zginaniu 3 N/mm² 7 ÷8 N/mm² 8 ÷ 12 N/mm² 

Na odrywanie od 
wypiaskowanego 
podłoża betonowego 

- - 2 ÷ 3 N/mm² 

Wytrzymałość  

 

Moduł sprężystości E 22 000 N/mm² 

Szczegóły aplikacji  

Zużycie Zużycie teoretyczne wynosi 22 kg/m2/1 cm. Przy ocenie zużycia praktycznego 
należy uwzględnić wpływ nierówności podłoża, straty na odskok i wyrównanie 
powierzchni. Przy wstępnej ocenie strat na odskok można posłużyć się poniższą 
tabelką: 

Jakość podłoża Podłoże betonowe musi być szorstkie, pozbawione mleczka cementowego, 
zabrudzeń i zatłuszczeń, luźnych oraz osypujących się fragmentów. 

Przygotowanie podłoża Odsłonięte zbrojenie należy zabezpieczyć materiałem Sika® MonoTop® 610, lub 
SikaTop® Armatec 110 EpoCem®. Przed aplikacją podłoże należy wysycić wodą i 
odczekać aż osiągnie stan matowo – wilgotny. Jeżeli powierzchnia została 
zaimpregnowana środkiem Sika® FerroGard 903, należy zastosować warstwę 
sczepną SikaTop® Armatec 110 EpoCem®, układaną w 2 cyklach (1-szy cykl w 
przeddzień torkretowania, 2-gi cykl na kilka godzin przed torkretowaniem) 

Warunki aplikacji  

Temperatura podłoża Minimum +8°C 

Temperatura otoczenia Minimum +8°C 
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Instrukcja aplikacji  

Sposoby aplikacji/ 
Narzędzia 

Materiał wysypuje się wprost do leja zasypowego torkretnicy. 

Torkretnice przeznaczone do metody suchej z pierścieniowym, wielootworowym 
dozowaniem wody na dyszy. Zalecany standard wyposażenia: 

 Torkretnica Aliva 240 lub Aliva 246 z rotorem 0.7÷2.0 l, wężami ∅ 25/40 lub ∅ 
32/52 i dyszami ∅ 25/15 lub ∅ 32/18,27; 

 Kompresor o wydajności, co najmniej 6 m3/min; 
 Pompa podnosząca i stabilizująca ciśnienie wody na poziomie, co najmniej 6 at. 

Natrysk przy odstępie wylotu dyszy od podłoża w granicach 0,8 ÷1,5 m. Oprócz 
przypadku pokrywania materiałem SikaTop® Armatec 110 EpoCem® powierzchni 
zaimpregnowanych wcześniej środkiem Sika® FerroGard 903 stosowanie warstwy 
sczepnej nie jest wymagane – wystarcza nawilżenie podłoża wodą do stanu 
matowo–wilgotnego. W momencie pierwszego uderzenia strumienia materiału o 
podłoże należy dozować nieco więcej wody na dyszy, następnie natychmiast to 
dozowanie zredukować i równomiernie układać materiał ruchami kolistymi lub 
wahadłowymi zwracając uwagę, aby za prętami zbrojenia nie powstały tzw. „cienie”. 
Specjalne domieszki zawarte w materiale pozwalają na utrzymanie stosunku W/C 
w granicach 0,34 ÷ 0,38 obserwując sposób układania się materiału. Przy zbyt 
małej ilości wody zwiększa się wyraźnie pylenie, przy zbyt dużej ilości wody 
materiał przy uderzeniu o podłoże zaczyna rozpływać się na boki 
z charakterystycznym falowaniem powierzchni. 

Czyszczenie narzędzi  Torkretnicy i węży – pneumatycznie 
 Dyszy i narzędzi – wodą 
 Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie 

Czas pomiędzy 
ułożeniem kolejnych 
warstw 

Minimum 12 godzin 

Uwagi do stosowania Niezwłocznie po naniesieniu powierzchnię materiału można wyrównać  
(np. przez delikatne zacieranie). Nie wolno siłowo zacierać na ostro, gdyż może  
to naruszyć strukturę świeżego materiału i spowodować odspojenia od podłoża. 
W żadnym wypadku nie wolno używać ponownie resztek materiału pochodzących z 
odskoku do wyrównania i zacierania powierzchni! 

Wiązanie materiału  

Pielęgnacja Jak dla zapraw zwykłych. W ciągu 0.5 ÷1 h po naniesieniu materiału można pokryć 
powierzchnię szpachlówką Sikagard® 720 EpoCem® lub wykonać impregnację 
świeżego Gunitu powłoką Sikagard® 680 S Betoncolor. 

Szpachlówki i powłoki 
ochronne 

Można użyć generalnie wszystkie produkty firmy Sika przeznaczone dla podłoży 
mineralnych. W przypadku powłok nie stosowanych jako impregnacja świeżego 
materiału zachować przerwę technologiczną, co najmniej 7 dni (w temperaturze 
+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 Przy natrysku obowiązuje ubranie, rękawice i okulary ochronne, maseczka 
przeciwpyłowa na usta i nos oraz kask z zasłoną pełnotwarzową. W razie 
podrażnienia oczu, błon śluzowych lub skóry przy długotrwałym kontakcie z pyłem 
cementowym płukać dużą ilością czystej wody. 
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 Nieutwardzonych resztek materiału nie wolno usuwać do gruntu, wód 
powierzchniowych ani kanalizacji. Należy zawsze doprowadzić do utwardzenia 
resztek materiału. Po związaniu i utwardzeniu (materiał suchy wymieszać z około 
20% wagowo wody) resztki można utylizować jak zwykły gruz. 

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  


