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SikaGrout-314 RS 

Високоміцний безусадковий  розчин на основі цементу і натуральних 

наповнювачів 

Опис SikaGrout-314 RS- це однокомпонентний безусадковий 

розчин на цементній основі. SikaGrout-314 RS 

відповідає принципу структурного посилення – 

установка арматури за допомогою анкерних матеріалів 

відповідно до EN 1504-3. 

Застосування ▪ SikaGrout-314 RS застосовується, як розчин, який 

підливається для шарів товщиною від 10 мм до 120 мм. 

Підходить для підливу: 

▪ Важке обладнання / Базиси машин 

▪  Опорні пластини 

▪  Шви в збірних залізобетонних елементах 

▪  Для заповнення каверн, невеликих вад і дефектів в 

бетоні 

▪ Герметизація отворів і проходів 

▪  Як підливи на фундаменти машин і механізмів, колон 

і збірних конструкцій 

▪ Для закладення і закріплення анкерів і опор 

▪ Підходить для конструктивного посилення (принцип 

4, метод 4.2 по EN 1504-9). Установка арматури за 

допомогою анкерних матеріалів в Відповідно до EN 

1504-6. 

Характеристики/переваги 

 

▪ Простий в застосуванні (готова до застосування суха 

суміш) 

▪ Легко готується при додаванні води 

▪ Регульована консистенція 

▪ Матеріал самовирівнюється 

▪ Швидкий набір міцності 

▪ Висока остаточна міцність 

▪ Твердне без усадки 

▪ Продукт не викликає корозії стальної арматури, 

нетоксичний 

▪ Рейтинг по вогнестійкості А1 

Інформація про матеріал 
Хімічна основа Цемент, полімерні і мінеральні добавки, високоякісні 

наповнювачі. 
Пакування Мішки 25 кг 

Вид / Колір Суха суміш сірого кольору 

Термін придатності 12 місяців  

Умови зберігання У фабрично закритій упаковці в сухих умовах термін 

придатності продукту 12 місяців. Берегти від вологи. 

Густина ~ 2,3 кг / л (густина готового розчину) 
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Максимальна крупність 

заповнювача 

Dmax: 4 мм 

Товщина шару 10 мм min. / 120 мм max. 

Технічна інформація 

Міцність на стик 1 доба 7 діб 28 діб (EN 196-1) 

~30 MПa ~45 MПa ~80 MПa 

Міцність на розтяг при згині 20 ° C після зберігання в воді (EN 196-1) 

1 доба 28 діб 

~6 MПa ~9 MПa 

Адгезія ≥ 2,0 MПa 

Інформація про систему  

Витрата Залежно від шорсткості основи і товщини підливу. В 

середньому ~ 2,0 кг порошку на 1 мм шару на м2. З 

одного мішка виходить близько 12,2 літра розчину. 

Якість основи Бетон 

Бетон повинен бути ретельно очищеним, міцним, 

чистим, без пилу та забруднень, які можуть знизити 

адгезію матеріалу. Для спеціальних вимог див. 

EN1504-10. 

Підготовка поверхні Необхідно виконати механічну очистку поверхонь до 

отримання чистої і міцної поверхні. Бетон повинен 

бути чистим, твердим, без залишків незв'язаних 

частинок. Необхідно видалити бетон, який піддався 

корозії , цементне молочко, старі покриття. Перед 

нанесенням бетон необхідно зволожити водою до 

матово-вологого стану поверхні без відблисків води, 

пори також не повинні містити воду. 

Зовнішня температура повітря +5 °C мін. / +30 °C макс. 

Температура поверхні +5 °C мін. / +30 °C макс. 

Інформація про нанесення 

Пропорції перемішування Вода: порошок = 1: 7,8 до 1: 8,4 частин до отримання 

однорідного текучого розчину (2,95 - 3,2 л води на 

мішок). 

Інструкції з нанесення  

  

Перемішування SikaGrout-314 RS можна перемішувати за допомогою 

низькошвидкісного ручного міксера (< 500 об/хв.). 

Перемішувати тільки повні мішки для отримання 

кращого результату. У ємність влити необхідну 

кількість води. при постійному перемішуванні, 

поступово додаючи сухий матеріал. Перемішують 

трохи менше 3-х хвилин до отримання необхідної 

консистенції. 

Нанесення Розчин необхідно використовувати відразу ж після 

перемішування. Бетонна основа перед нанесенням 
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повинна бути матово-вологою. При заливці закритих 

горизонтальних поверхонь необхідно використовувати 

матеріал рідкої консистенції (максимально допустима 

кількість води). Оптимальне розширення досягається в 

разі використання матеріалу безпосередньо після 

перемішування (максимум 15 хвилин). 

Очищення інструменту Одразу після використання очистіть інструмент і 

обладнання за допомогою води. Матеріал, що затвердів, 

можна видалити лише механічним шляхом. 

Життєздатність матеріалу при 

+20°C 

~ 45 хвилин 

Вимоги по догляду Після нанесення матеріал оберігати від передчасного 

висихання. Відкриті поверхні необхідно закрити, 

наприклад, вологою геотекстильного мембраною, 

засобами для догляду, ПЕ плівкою і ін.. 

Основа даних матеріалу Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу 

базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні 

характеристики можуть варіюватися з причин, що не 

залежать від нас. 

Вказівки по техніці безпеки Для отримання інформації та поради щодо безпечної 

обробки, зберігання та утилізації хімічних продуктів 

користувачі повинні звертатися до останньої версії 

технічної карти з безпеки, яка містить фізичні, 

екологічні, токсикологічні та інші пов'язані з безпекою 

дані. 

Правова інформація Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються 

способу застосування та кінцевого використання 

продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на 

підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про 

продукцію, за умови належного зберігання продукції, 

поводження з нею та використання в нормальних 

умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На 

практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і 

Обмеження ▪ Не використовувати для ремонтних робіт 

▪ Див. Керівництво по застосуванню цементних підлив 

для більш детальної інструкції з підготовки основи або 

див. рекомендації EN 1504-10 

▪ Не наносити при прямому сонці і / або сильному вітрі 

▪ Не додавати зайву воду 

▪ Використовувати тільки на очищених і міцних 

поверхнях 

▪ Щоб уникнути тріщин і зміни кольору при 

загладжуванні поверхні не додавати зайву воду 

▪ Не використовувати в холодну погоду 

▪ Строго дотримуватися всіх правил застосування 
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фактичними умовами місця, в якому застосовується 

продукція, можуть виключати можливість надання 

будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності 

для продажу чи придатності для конкретного 

використання, а також виключати всяку 

відповідальність, яка може виникнути через будь- які 

правовідносини, у зв’язку з, або з наданих будь- яких 

письмових рекомендацій чи інших пропозицій. 

Замовник продукції повинен перевірити її придатність 

для передбачуваного застосування і мети. Компанія 

Sika залишає за собою право змінювати склад своєї 

продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути 

дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з 

діючими умовами продажів і постачань. Користувачі 

повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції 

Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої 

будуть надані за запитом.  

 


