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Sika® Injection-310
Gebruiksvriendelijk 1-component acrylaat injectiehars op basis van poeder

OMSCHRIJVING
Sika® Injection-310 is een 1-component polyacryl in-
jectiehars op poederbasis. Het werd zo geformuleerd 
dat het alle actieve bestanddelen bevat in een poeder, 
en dus gebruiksklaar is door simpel mengen met wa-
ter.
Na toevoeging van water, wat de chemische reactie 
activeert, verandert het poeder in een hars met zeer 
lage viscositeit en -na polymerisatie- in een taai-elasti-
sche gel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sika® Injection-310 is alleen geschikt voor gebruik 
door ervaren professionals.
 

Het door injectie herstellen van beschadigde water-
dichtingsmembranen (enkel- en dubbellagige syste-
men)

▪

Afdichten van constructievoegen via injectieslangen, 
b.v. met SikaFuko® System

▪

Injectie van barsten, constructie- en bewegingsvoe-
gen

▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
1-component, alles-in-één product▪
Activatie door simpel toevoegen van water▪
Gemakkelijk te mengen in vergelijking met multicom-
ponent harsen

▪

Gemakkelijk te gebruiken met 1-component pomp▪
Zeer lage viscositeit▪
Uitrusting gemakkelijk te reinigen met water▪
Na uitharding, onoplosbaar in water en koolwater-
stof

▪

GOEDKEURINGEN / NORMEN
Compatibiliteitstest EN 12637-3, EN 1504-5, Sika® In-
jection-310, MPA Braunschweig, testrapport nr. 
1201/569/18b 
Dichtheid, infraroodspectrum, waterdichtheid, ver-
werkbaarheidstests EN 1504-5, Sika® Injection-310, 
MPA Braunschweig, testrapport 1201/569/18a 
Classificatie brandgedrag DIN EN 13501-1:2010- 01, Si-
ka® Injection-310, MPA Braunschweig, Testrapport K-
2300/985/18-MPA BS 
Waterdichtheid DIN EN 1504-5, Sika® Injection-310, 
iBMB MPA, Testrapport Nr. 1202/302/19

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis 1-component acrylaat in poedervorm

Verpakking Emmer doos 
 4 × 5 kg verzegelde poederzakken in 
een 30 liters

5 X 5kg in een doos 

18 emmers op pallet (360 kg) 27 dozen op een pallet (675 kg)

Altijd de actuele prijslijst raadplegen voor variaties in de verpakkingen.

Kleur wit

Houdbaarheid 12 months from date of production
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Opslagcondities Dit product moet altijd in de originele, ongeopende en onbeschadigde ver-
zegelde verpakking opgeslagen worden in droge omstandigheden aan een 
temperatuur tussen de +0°C et +30°C. Altijd de verpakking raadplegen.

Dichtheid ~1,12 g/cm3 (gemengd materiaal +20 °C) (EN ISO 2811-1)

Viscositeit ~15 mPa·s (gemengd materiaal +20 °C) (EN ISO 3219) 

TECHNISCHE INFORMATIE

Chemische bestendigheid Contacteer de technische dienst van Sika Belgium nv voor informatie be-
treffende de weerstand tegen koolwaterstoffen of chemicaliën.

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding 5 kg zak van Sika® Injection-310 opgelost met 7,5 of 10 liter water

Rendement ~11,3 liter of 13,8 liter  injecteerbaar hars per zak van 5 kg

Omgevingstemperatuur +5 °C min./ +40 °C max.

Ondergrondtemperatuur +5 °C min./ +40 °C max.

Geltijd Temperatuuur Tijd 
+10 °C ~230 - 270 min
+15 °C ~130 - 200 min
+23 °C ~42 - 60 min
+30 °C ~24 - 35 min
+35 °C ~20 - 30 min 

Waarden voor activering met 7,5 L-10 L water. Temperatuur van vers geac-
tiveerd harsmengsel 
Nota : De geltijd is getest in het laboratorium met stalen van 100 ml en 
vooraf geconditioneerde omstandigheden voro wat betreft de tempera-
tuur. Daarom kan de werkelijke geltijd op de werf afwijken van de opgege-
ven data. Ga na wat de geltijd is bij de omstandigheden op de werf, vooral-
eer over te gaan tot verwerking van het product.

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
Sika® Injection-310 geactiveerd met 10 liter water is 
geschikt voor injecties in barsten en constructievoe-
gen bij temperaturen > 20°C en in gecompartimen-
teerde membraansystemen.

▪

Voor veeleisender omstandigheden zoals uitzettings-
voegen of gordijninjecties moet de activering met 7,5 
liter water gebeuren.

▪

Vooraleer het product te gebruiken moet eerst de 
verwerkingstijd in de werfomstandigheden gecontro-
leerd worden. Indien de verwerkingstijd verstreken 
is, kan Sika® Injection-310 niet langer gebruikt/geïn-
jecteerd worden.

▪

Om bij warme omstandigheden de geltijd te verlen-
gen, moet koud water gebruikt worden voor de acti-
vatie van het poeder.

▪

Om bij koude omstandigheden de geltijd te verkor-
ten, moet warm water of Sika® Injection-300 Boost 

▪

gebruikt worden voor de activatie van het poeder.
Let op; de verwerkingstijd (verwerkbaarheid na men-
ging met water) is korter dan de geltijd (gel/halfstijf 
worden).

▪

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

Mengvolgorde
Giet 7,5 l of 10 l water in een proper mengvat.1. 
Voeg langzaam en al roerend 5 kg Sika® Injection-310 
poeder toe aan het water. Meng met een elektrisch 
mengtoestel met mengstaaf (b.v. Colomix DLX 90S)

2. 

Meng onder hoge snelheid gedurende minimum 3 
minuten, totdat u zeker bent dat alle poeder volledig 

3. 
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met het water vermengd is. 

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Giet de volledig gemengde vloeistof in de trechter van 
een geschikte 1-componentenpomp en start met in-
jecteren.

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig al het gereedschap en materieel met water.

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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