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TECHNISCHE FICHE 
Sika® CarboShear® L 
 

KOOLSTOFVEZELPROFIELEN TEGEN SCHUIFSPANNINGEN VOOR EEN STRUCTURELE VERSTERKING ALS ONDERDEEL VAN HET SIKA® 
CARBODUR® CFRP-VERSTERKINGSSYSTEEM 

 

SYSTEEMBESCHRIJVING Sika® CarboShear® L zijn corrosiebestendige koolstofvezelprofielen tegen 
schuifspanningen, ontworpen voor de versterking van betonconstructies 
belast op schuifspanningen en voor het verankeren van Sika® CarboDur®-
lamellen op de uiteinden. Ze zijn een onderdeel van het Sika® CarboDur® 
CFRP-versterkingssysteem. 
Sika® CarboShear® L-profielen tegen afschuiving  worden gekleefd op de 
constructie als externe wapening, met  Sikadur®-30 lijm op basis van 
epoxyhars voor normale temperaturen, of Sikadur®-30-LP lijm op basis van 
epoxyhars voor hoge temperaturen tijdens het aanbrengen en /of gebruik. 
Voor de bevestiging in de verankeringsgaten kan ook Sika AnchorFix®-3+ 
worden gebruikt.  
Raadpleeg de betreffende productfiche voor gedetailleerde informatie over 
deze soorten lijmen. 
TOEPASSINGEN 

Sika® CarboShear® L-profielen worden gebruikt voor het verbeteren, 
verhogen of herstellen de prestatie en afschuifweerstand van constructies 
zoals: 
Verhoogd draagvermogen: 
 Het draagvermogen van balken verhogen. 
 Voor de installatie van zwaardere machines. 
 Voor veranderingen in gebruik van gebouwen 
Schade aan structurele elementen te wijten aan: 
 Slijtage van de originele bouwmaterialen. 
 Betonstaalcorrosie. 
 Ongevallen (Impact van voertuigen, aardbevingen, brandschade enz.). 
Verbeterde onderhoudbaarheid en duurzaamheid: 
 Verminderde doorbuiging en scheurbreedtes. 
 Verminderde trekspanning in de wapening. 
 Verhoogde weerstand tegen metaalmoeheid. 
Veranderingen aan de structuur van het gebouw: 
 Verwijdering van muren en / of kolommen. 
 Verwijdering van vloer- en muurdelen om toegang / openingen te 

creëren. 
 Gewijzigde ontwerpfilosofie. 
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Om ontwerp- of bouwgebreken te herstellen zoals: 
 Onvoldoende / gebrekkige wapening. 
 Onvoldoende / gebrekkige structurele diepte. 
 EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN 
 Getest verankeringssysteem. 
 Niet corrosief 
 Zeer grote sterkte en duurzaamheid 
 Verbetering van de afschuif-  en brast weerstand. 
 Goed gedefinieerde verankering. 
 Lichtgewicht. 
 Kleine verdikking, kan worden afgedicht. 
 Gemakkelijk transporteerbaar. 
 Eenvoudige installatie – geen zwaar materieel nodig. 
 Uitstekende weerstand tegen metaalmoeheid. 
 Er is slechts een minimale voorbereiding van de Carboshear® profielen 

nodig. 
 Minimale esthetische impact. 

PROEVEN GOEDKEURING / NORMEN 

Polen: Technical Approval ITB AT-15-5604/2011: Zestaw wyrobów Sika 
CarboDur do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych (Pools)  
Polen: Technical Approval IBDiM Nr AT/2008-03-0336/1 „Płaskowniki. 
pręty, kształtki i maty kompozytowe do wzmacniania betonu o nazwie 
handlowej: Zestaw materiałów Sika CarboDur® do wzmacniania konstrukcji 
obiektów mostowych (Pools) 
EMPA testrapport 169’219 E/1: Test van CFRP-L - profielen op T-balken T1 
en T2 uit gewapend beton, Swiss Federal Laboratories for Materials Testing 
and Research EMPA, 1998 
EMPA testrapport 169’219 E/2: Testen van CFRP-L- profielen. Balk belast op 
schuifspanning T3, Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and 
Research EMPA, 1998 
EMPA testrapport 116/7: Versterking tegen afschuifspanningen  met 
geprefabriceerde L-vormige lamellen uit koolstofvezelversterkt polymeer 
(CFRP), testbalken S1 tot S6, Swiss Federal Laboratories for Materials 
Testing and Research EMPA, 2002 

PRODUCTINFORMATIE Sika® Carboshear® L profielen 

VORM UITERLIJK / KLEUR 

Koolstofvezelversterkt polymeer in een epoxy massa, zwart. 

VERPAKKING 

Pakken met 20 profielen, ofwel afzonderlijk verpakt  

TYPES 
Sika® CarboShear® L is een L-vormig lamel uit koolstofvezelversterkt 
polymeer (CFRP) met een hoek van 90°. 

Type Beenlengte Breedte Nominaal dikte 

Sika CarboShear L 4/20/50 200 resp. 500 mm 40 mm 2 mm 

Sika CarboShear L 4/30/70 300 resp. 700 mm 40 mm 2 mm 



 
Technische fiche NL/België 
Sika® CarboShear® L       
17/03/2014, VERSIE 1  
02 04 01 01 004 0 000002  

 
3/5 

Sika CarboShear L 4/50/100 500 resp. 1000 mm 40 mm 2 mm 

   
 

   
 

     
De beenlengte kan op maat worden gesneden (met een zaag, of bij voorkeur 
met een diamanten slijpschijf). De binnenstraal van de kromming in de hoek  
is 25 mm voor alle groottes. 

OPSLAG OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID 

Onbeperkt, op voorwaarde dat er geen blootstelling is aan direct zonlicht 
(UV-stralen), in een droge omgeving en bij temperaturen van maximaal 
+50°C 
Transport: enkel in de originele verpakking, of anders voldoende 
beschermd tegen elke mechanische schade 

TECHNISCHE GEGEVENS DENSITEIT  

1,55 g/cm³ 
TEMPERATUURBESTENDIGHEID  (conform EN 61006 ) 

> +80° C  

VEZELGEHALTE 

> 56% 

MECHANISCHE / FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN 

SIKA® CARBOSHEAR® L EIGENSCHAPPEN  

Elasticiteitsmodulus* (min. waarde) 95 000 N/mm² 

Treksterkte* (min. waarde) > 1 350 N/mm² 

Rek bij breuk* (min. waarde) > 1,30% 

* Mechanische waarden verkregen in de lengterichting van de vezels, 
rekening houdend met een nominale dikte van 2 mm. 
ONTWERP 

Voor ontwerpdetails raadpleegt u de apart geleverde documentatie: 
"Technische documentatie Sika® CarboShear® – Ontwerp en berekening 
voor versterking van de afschuifkracht" ref.: 870 41 02  

SYSTEEMINFORMATIE Sika® Carboshear® L en Sikadur®-30 (Sika AnchorFix-3+) 

TOEPASSINGSDETAILS VERBRUIK 
Raadpleeg de "Werkbeschrijving Sika® CarboShear®-extern gekleefde 
afschuifweerstandversterking", ref.: 850 41 06 

KWALITEIT VAN DE ONDERGROND 

Aanbevolen minimale treksterkte van het beton na 
oppervlaktevoorbereiding 
- Gemiddeld: 2,0 N/mm² 
- Minimum: 1,5 N/mm² 
- Sika® AnchorFix®-3+ 
De effectieve treksterkte van het beton na oppervlakvoorbereiding moet 
worden gecontroleerd en bevestigd. 
Als de treksterkte van het beton lager is dan de opgegeven minimale 
vereisten, zijn er alternatieve Sika-versterkingsproducten beschikbaar: 
Raadpleeg de productfiche voor SikaWrap®-weefsels. 
Beton moet over het algemeen ouder zijn dan 28 dagen (afhankelijk van 
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uithardingscondities en het type beton enz.) 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 

Raadpleeg de "Werkbeschrijving Sika® CarboShear®- extern gekleefde 
afschuifweerstandversterking", ref.: 850 41 06 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN / BEPERKINGEN 

Raadpleeg de betreffende productfiche van de Sika-epoxylijm voor: 
- Sikadur®-30 
- Sikadur®-30 LP 

TOEPASSINGSINSTRUCTIES TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP 

Raadpleeg de betreffende productfiche voor: 
- Sikadur®-30 
- Sikadur®-30 LP 
- Sika® AnchorFix®-3+ 
Raadpleeg ook de "Werkbeschrijving Sika® CarboShear®- extern gekleefde 
afschuifweerstandversterking", ref.: 850 41 06 

OPMERKINGEN BIJ VERWERKING / 
BEPERKINGEN 

Een voldoende gekwalificeerd bouwkundig ingenieur moet 
verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de verstevigingswerken. 
Omdat deze toepassing structureel is, moet er bovendien veel zorg 
worden besteed aan het selecteren van voldoende ervaren en getrainde, 
gespecialiseerde aannemers. 
Sika CarboDur®-versterkingssystemen met Sika® CarboDur®-lamellen 
moeten worden beschermd tegen permanente blootstelling aan direct 
zonlicht, vocht en/of water. Raadpleeg de betreffende werkbeschrijving en 
productfiches voor de selectie van geschikte afdekkingsmaterialen, in 
situaties waar systemen volledig of gedeeltelijk zullen worden 
blootgesteld. 
Maximaal toegestane onafgebroken werkingstemperatuur is ca. +50°C. 
Opmerking: Bij gebruik van Sika® CarboHeater® voor het uitharden van 
Sikadur®-30 LP te gebruiken bij hoge temperaturen, kan de maximale 
onafgebroken gebruikstemperatuur worden verhoogd tot max. +80°C. 
Raadpleeg de productfiche  
van Sika® CarboHeater® voor meer informatie.. 
Raadpleeg ook de "Werkbeschrijving Sika® CarboShear®- extern gekleefde 
afschuifweerstandversterking", ref.: 850 41 06 voor verdere beperkingen 
en richtlijnen. 
Gedetailleerd advies kan altijd worden verkregen bij de technische dienst 
van Sika N.V. 
BRANDBEVEILIGING 
Indien vereist kunnen de profielen beschermd worden tegen brand met 
brandwerende materiaal. 

WAARDENBASIS Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd 
op laboratoria testen. 
Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden 
buiten onze controle. 
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LOKALE BEPERKINGEN Let op: Als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften kunnen de 
prestaties van dit product van land tot land variëren. Raadpleeg het lokale 
technische fiche voor de precieze beschrijving en 
toepassingsmogelijkheden. 

VEILIGHEIDS- EN 
GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN 

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 veiligheidsgegevens bevat. 

HERINNERING Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

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 omstandigheden 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 aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker 
van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde 
toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. 
Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, 
in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden 
aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de 
meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het 
betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. 

 
 

 

VOOR MEER SIKA® CARBOSHEAR® L INFORMATIE: 

 
 

         
 

SIKA NV 
Refurbishment 
Pierre Dupontstraat 167 
1140 Brussel 
Belgium 
www.sika.be 

 
            
Tel.: +32 (0)2 726 16 85 
Fax: +32 (0)2 726 28 09 
E-mail: info@be.sika.com 
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