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SikaGrout®-551 / -553 / -558

SikaGrout®-551 / -553 / -558 
(dawna nazwa Addiment VB 55-1N /-3N /-5N) 

Bezskurczowe zaprawy cementowe o dużej płynności 
i wysokiej wytrzymałości końcowej 

Opis produktu Bezskurczowe zaprawy cementowe o dużej płynności i wysokiej wytrzymałości 
końcowej 

Zastosowanie Zaprawy SikaGrout®-551 / -553 / -558 najczęściej są stosowane do: 
 Wykonywania fundamentów pod maszyny i urządzenia 
 Zalewania kotew i podpór stalowych, podpór pod dźwigami, suwnicami i mostami
 Wykonywania podlewek pod łożyska mostowe 
 Produkcji elementów betonowych lub do wypełniania fug 

Zaprawy SikaGrout®-551 / -553 / -558 nie nadają się do wykonywania 
cienkowarstwowych wylewek, ani samopoziomujących posadzek na dużych 
powierzchniach. 

Właściwości  SikaGrout®-551 / -553 / -558 jest fabrycznie zmieszaną zaprawą na bazie 
cementu, z której na placu budowy uzyskuje się postać roboczą o konsystencji 
ciekłej po dodaniu określonej ilości wody. Przez zastosowanie specjalnych 
dodatków uplastyczniających osiągana jest wysoka płynność przy niezwykle 
małym dodatku wody. Płynność utrzymuje się przez ok. 30 minut. Przy 
rozlewaniu masy nie następuje zjawisko odmieszania, lub sedymentacji.  

 Zaprawy SikaGrout®-551 / -553 / -558 zawierają domieszki spęczniające, 
zapobiegające skurczowi w trakcie wiązania.  

 Zaprawy SikaGrout®-551 / -553 / -558 charakteryzują się wysoką 
mrozoodpornością, wodoszczelnością, są wolne od chlorków, zawierają 
inhibitory korozji. Pozwalają także na szczelne wypełnienie ubytku i 
zaoszczędzenie nakładu pracy na zagęszczanie betonu.  

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Szary proszek 

Opakowanie 25 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 wilgocią. 
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Dane techniczne 
 

Baza chemiczna Cement, kruszywo mineralne, specjalne spoiwo 

Średnica ziarna SikaGrout®-551 Dmax = 1 mm 
SikaGrout®-553 Dmax = 3 mm 
SikaGrout®-558 Dmax = 8 mm 

Grubość warstwy SikaGrout®-551: Minimum 10 mm / Maksimum 20 mm 
SikaGrout®-553: Minimum 15 mm / Maksimum 60 mm 
SikaGrout®-558: Minimum 50 mm / Maksimum 100 mm 

Właściwości 
mechaniczne 

 

Wytrzymałość na 
ściskanie 

Klasa wytrzymałości na ściskanie C50/60 

 (DIN 18555)

 Dmax = 1 mm Dmax = 3 mm Dmax = 8 mm 

Po 24 godz. 5 N/mm² 5 N/mm² 5 N/mm² 

Po 28 dniach 8 N/mm² 8 N/mm² 8 N/mm² 

Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
zginaniu 

 

Pęcznienie ≥ 0,1% objętości (po 24 godzinach) (DIN EN 196)

Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Wydajność 12 – 13 litrów zaprawy z 25 kg suchego składnika 

Przygotowanie podłoża Czyste, wolne od oleju, kurzu, resztek zaprawy lub betonu, nośne. Nasycone wodą. 
W momencie aplikacji powierzchnia betonu powinna być matowo sucha. Części 
metalowe podstawy konstrukcji i kotwy powinny być wolne od tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń. 
Szalunki 
Szczelne, niechłonące wody z zaprawy (drewniane należy zabezpieczyć właściwym 
środkiem antyadhezyjnym). Pozostawić odstępy między szalunkiem a zalewaną 
częścią maszyny lub konstrukcji ok. 15 cm od strony wlewania, 10 cm od strony 
odpowietrzania i 5 cm na pozostałych krawędziach. 

Warunki aplikacji  

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C 

Instrukcja aplikacji  

Proporcja mieszania SikaGrout®-551: ~ 3,7 ÷ 4,0 l wody na worek 25 kg 
SikaGrout®-553: ~ 3,7 ÷ 4,0 l wody na worek 25 kg 
SikaGrout®-558: ~ 2,5 ÷ 3,0 l wody na worek 25 kg 

Instrukcja mieszania / 
narzędzia 

Do odmierzonej ilości wody stopniowo wsypywać suchą zaprawę mieszając, za 
pomocą mieszadła mechanicznego, przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania 
jednorodnej mieszaniny. 

Sposoby aplikacji / 
narzędzia 

Podawanie 
Przy użyciu pomp do betonu, ręczne lub agregatami tynkarskimi. 
Wylewanie 
Wylewać jednym ciągiem, z jednej strony, bez przerw. Nie zamykać przestrzeni 
odpowietrzanej. Odpowietrzać prętem stalowym przez ~30 sekund. 
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Czas przydatności do 
użycia 

~60 minut (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.  

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  


