
TECHNISCHE FICHE
Sika®-4a
TOESLAGSTOF VOOR AANMAAK VAN EEN SNELBINDENDE, WATERDICHTE SPECIE

OMSCHRIJVING
Sika®-4a is een hulpstof die, gemengd met gewone
Portlandcement en water, een specie vormt die snel
uithardt, en waarmee sterk actieve waterlekken door-
heen beton, steen en metelwerk kunnen afgedicht
worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sika®-4a wordt gebruikt bij het voorlopig waterdich-
ten van natte oppervlakken, of zones met waterlek-
ken, waarna een algemene laag cementgebaseerde
pleister of spuitbeton wordt aangebracht. Typische
toepassingen zijn tunnels en duikers, mijngangen, wa-
terreservoirs, betonnen buizen en mangaten. Het pro-
duct kan ook gebruikt worden voor aanmaak van een
sneluithardende mortel voor montagewerken, bv. voor
het vastzetten van ankers en bouten, en andere mon-
tagewerkzaamheden in steen of beton die snel belast
moeten worden.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
De voordelen van Sika®-4a zijn, onder andere:

Snelle uitharding voor onmiddellijk stoppen van infil-
traties en doorsijpelingen en/of voor fixeren

▪

Gebruiksklaar, alleen schoon water en gewoon port-
landcement toevoegen

▪

Bevat geen chloriden▪
Solventvrij▪

PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis Mengsel van anorganische chemicaliën

Verpakking Karton van 10 x 2 l

Uiterlijk / Kleur Kleurloze vloeistof

Houdbaarheid 12 maanden

Opslagcondities Het product dient in de originele, ongeopende verpakking, droog te wor-
den opgeslagen tussen +5°C en 30°C. Beschermen tegen direct zonlicht,
vorst en verontreiniging.

Dichtheid ~ 1,25 kg/l

pH-Waarde ~ 12

Totale chloride-ionen gehalte ≤ 0,1%
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VERWERKINGSINFORMATIE
Aanbevolen dosering Vloeistofcomponent: Sika®-4a : water = 1:1 tot 1:4, afhankelijk van de ap-

plicatie
Cement : vloeistofcomponent = ca. 3 : 1

Omgevingstemperatuur Minimaal +5°C, maximaal +35°C

Ondergrondtemperatuur Minimaal +5°C, maximaal +35°C

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGRONDKWALITEIT / VOORBEHANDELING

Oppervlakken die behandeld moeten worden met Si-
ka®-4a dienen eerst grondig gereinigd, opgeruwd en
schoon gemaakt te worden met vers, schoon water
om alle vuil, puin, losse deeltjes en andere verontreini-
gen te verwijderen. Scherpe uitsteeksels op het opper-
vlak afvlakken. Het kan nodig zijn om scheuren breder
te maken om het hechtvlak en dus de hechting te ver-
beteren.

MENGEN

Draag geschikte beschermende kleding, handschoe-
nen en een veiligheidsbril vooraleer met het materi-
aal te beginnen werken

▪

Meng Sika®-4a met schoon water in de gewenste
verdunningsgraad, die afhankelijk is van de toepas-
sing en aanwezige waterdruk.

▪

Giet de vloeistofcomponent in een schone mengkuip.▪
Het cement snel over de vloeistof strooien, totdat de
vloeistof afgedekt is (ongeveer 3 delen cement te-
genover 1 deel vloeistof)

▪

Onmiddellijk de materialen intensief mengen tot een
pasta ontstaat, en direct verwerken. Niet meer mate-
riaal mengen dan er direct verwerkt kan worden.

▪

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

De pasta aangemaakt met Sika®-4a met de hand kne-
den tot een plug (draag handschoenen), en deze on-
middellijk in het gat duwen. Blijf stevig drukken tot
het mengsel uitgehard is.

▪

Overlaag de pasta altijd met een geschikte water-
dichte mortel van Sika®

▪

In zones met gemiddelde tot zware waterinfiltraties,
het water via aflaatpunten, gevormd door in het
boorgat/lek met Sika®-4a pasta verkleefde korte plas-
tieken buisjes, laten stromen. Dit vermindert de druk
tot de waterdichte, algemene laag bepleistering vol-
ledig is uitgehard. Op dat moment kunnen dan de
plastieken buisjes verwijderd worden en de gaten ge-
vuld worden met een mengsel van Sika®-4a (ver-
dund 1: 1 met water) en cement. Breng de laatste
laag van de waterdichte bepleistering pas aan als de
buisjes verwijderd zijn en de waterinfiltratie gestopt
is.

▪

Waar hoge waterdrukken worden ervaren, zou het
mogelijk kunnen zijn dat de zones rondom de buis-
jes/aflaatpunten die voorbereid worden, uitgebreid
moeten worden, om zodoende voor een groter op-
pervlak te zorgen waarop de specie aangemaakt met
Sika®-4a goed hecht.

▪

 

BEPERKINGEN
Sika®-4a alleen met verse, gewone Portlandcement
verwerken.

▪

De uithardingstijden worden beïnvloed door de om-
gevingstemperatuur, de temperatuur van het water
en Sika®-4a, en de leverancier en leeftijd van de ge-
wone Portlandcement. Er moeten proeven uitge-
voerd worden met variërend Sika®-4a- en waterdose-
ring, temperatuur en type gewone Portlandcement,
totdat de gewenste prestatie bekomen worden.

▪

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.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productin-
formatieblad voor de precieze beschrijving en toepas-
singsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering,
opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij
naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die
fysische, ecologische, toxicologische en andere veilig-
heidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met be-
trekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op ba-
sis van de huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behan-
deld en toegepast onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderla-
gen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zoda-
nig dat er geen garantie kan worden ontleend met be-
trekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voort-
vloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of
enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker
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van het product moet de verenigbaarheid van het pro-
duct testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika
behoudt zich het recht om de producteigenschappen
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen en-
kel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in
de veronderstelling van een uitvoering die niet con-
form is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten
van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle be-
stellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop-
en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het lokale technische infor-
matieblad te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.
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Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE
Sika®-4a
Juli 2019, Versie 01.01
020705040020000003

3 / 3


