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TECHNISCHE FICHE

Sika® Injection-300 Boost
UITHARDINGSVERSNELLER VOOR SIKA® INJECTION-310

OMSCHRIJVING
Sika® Injection-300 Boost is een speciaal geformuleer-
de, vloeibare uithardingsversneller die de reactietijd 
van Sika® Injection-310 verkort

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sika® Injection-300 Boost is alleen geschikt voor ge-
bruik door ervaren professionals.
 
In combinatie met Sika® Injection- 310 voor:

Verkorten van de reactie-/ uithardingstijd ▪
Lage temperaturen; wanneer een snellere uitharding 
gewenst is

▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Slimme doseerfles▪
Gemakkelijk te gebruiken▪
Controle identificatie kleurstof▪
Kan worden gebruikt bij lage temperaturen▪

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis Op basis van amine

Verpakking 500 ml in slimme doseerbare plastieken fles. 6 flessen in een doos.

Kleur geelachtig-transparant

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum

Opslagcondities Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en on-
beschadigde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen 
+5°C en +30°C. Raadpleeg altijd de verpakking.

Dichtheid ~1,04 kg/l (bij +23 °C)

Viscositeit ~10 mPa·s (bij +23 °C)
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VERWERKINGSINFORMATIE

Reaction time Geltijd ( 5 kg Sika® Injection-310 geactiveerd met 7,5 L water):
Volume Temperatuur

+5 °C +15 °C +23 °C +30 °C
0 ml ~370 min ~130 min ~42 min ~24 min
25 ml ~270 min ~93 min ~32 min ~13 min
50 ml ~245 min ~60 min ~21 min ~8 min
75 ml ~210 min ~40 min ~14 min ~6 min
100 ml ~170 min ~28 min ~10 min ~5 min
125 ml ~125 min ~22 min ~7 min ~4 min
250 ml ~40 min - - -

Geltijd ( 5 kg Sika® Injection-310 geactiveerd met 10 L water):
Volume Temperatuur

+5 °C +15 °C +23 °C +30 °C
0 ml - ~200 min ~60 min ~35 min
25 ml - ~110 min ~42 min ~16 min
50 ml - ~80 min ~26 min ~10 min
75 ml - ~55 min ~18 min ~7 min
100 ml - ~40 min ~12 min ~6 min
125 ml ~135 min ~27 min ~9 min ~5 min
175 ml ~90 min ~20 min ~6 min ~4 min
250 ml ~75 min ~15 min ~3 min ~3 min

De temperaturen in de tabellen hebben betrekking op het vers geactiveer-
de harsmengsel.

Rendement 500 ml Sika® Injection-300 Boost kan worden gebruikt voor één set (4 × 
5kg) Sika® Injection-310 bij 125 ml versnelling.

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische 
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

BEPERKINGEN
Alvorens de versnelde Sika® Injection-310 te ver-
pompen, moet zijn verwerkingstijd bij de heersende 
werfomstandigheden eerst gecontroleerd worden. 
Wanneer de verwerkingstijd overschreden is, kan het 
product niet meer verpompt/geïnjecteerd worden.

▪

Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd (ver-
werkbaarheid na mengen) korter is dan de geltijd.

▪

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering, 
opslag en afvoer van chemische producten, dient de 
gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad 
te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, 
toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gege-
vens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

MENGEN

Het één-component Sika® Injection-310 poeder moet 
eerst met water geactiveerd worden. Raadpleeg de 
technische fiche.
Open de rode schroefdop van de Sika® Injection-300 
Boost slimme doseerfles en knijp in de fles. De geïnte-
greerde maatbeker/kopje moet tot 25 ml gevuld wor-
den. Het aantal gebruikte kopjes (25 ml elk) moet wor-
den aangepast aan de omgevingstemperatuur, materi-
aaltemperatuur en de vereiste reactiesnelheid. Raad-
pleeg de tabel "Geltijd".
Voeg het vereiste aantal kopjes toe aan de voorge-
mengde Sika® Injection-310 en roer goed met behulp 
van een houten of plastieken spaan. Leeg de pomp-
container ruim binnen de ingestelde verwerkingstijd.

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Dosering
Voorbeeld: Een reactiesnelheid van 7 minuten is ver-
eist. Watertemperatuur is +23°C.
Activeer 1 zak van 5 kg Sika® Injection-310 met 7,5 li-
ter water (zie afzonderlijke technische fiche).
Vul ~2 liter van het geactiveerde Sika® Injection-310 
hars in de trechter van de pomp. Voeg vervolgens 1 
kopje Sika® Injection-300 Boost toe aan het hars en 
roer grondig om.
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Injectie
Eenmaal gemengd, de versnelde Sika® Injection-310 
gebruiken in overeenstemming met de technische fi-
che, de applicatiemethode en de Sika® Injection-300 
Boost geltijden.
Indien nodig, de pomp leegmaken in een afvalcontai-
ner en spoelen met water als tussenreinigingsproces.

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig pomp en gereedschap onmiddellijk met water. 
Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden ver-
wijderd.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot 
land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische 
fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmo-
gelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met 
betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van 
Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt 
op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika 
met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale omstandighe-
den in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, 
onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse 
zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend 
met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van 
deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelin-
gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De ge-
bruiker van het product moet de verenigbaarheid van 
het product testen voor de beoogde toepassing en 
doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigen-
schappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou 
in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden ge-
bracht, in de veronderstelling van een uitvoering die 
niet conform is met onze inlichtingen. De eigendoms-
rechten van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige 
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen 
altijd de meest recente uitgave van de lokale techni-
sche fiche te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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