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Betonjavítás és felületvédelem
Sika a hídépítés és hídfenntartás területén
Betonjavítás
Felületvédelem
Acélkorrózió elleni védelem
Szerkezetmegerôsítés
Hídszigetelés
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Szerkezeteket érô korrozív hatások

Esôvíz

Agresszív
szennyezô anyagok
SOx és NOx

Légköri karbonosodás
CO2

Páralecsapódás

Jégolvasztó sók

Üzemi terhelés

A beton vízzel telt pórusai és szerkezetei fokozott igénybevételnek
vannak kitéve a fagyás/olvadás ciklusokban.
A víz elôsegíti a vasbetonok korrózióját. Ez a jelenség fokozottan
megfigyelhetô ha a beton kloridion tartalma a cement tömegére
vonatkoztatva 1% fölé emelkedik.

▲

▲

A  légkörben a savas kén (II., III.)–oxid gázai és a nitrogén-oxidok
páralecsapódással jutnak a betonfelületre, és diffundálnak 
a beton szerkezetébe. Korróziót okozva csökkentik 
a szerkezet/struktúra szilárdságát.

▲

A légköri szén-dioxid hatására létrejövô karbonátosodás 
fokozatosan csökkenti a beton alkálikus védettségét, lúgosságát. 
Ez a folyamat a vasbeton korróziójához vezet.

▲

A kondenzáció segítségével a szennyezô anyagok és a víz 
könnyedén juthatnak a szerkezetek felületére és diffundálnak 
a pórusokba.
Az ezúton bekerült szennyezô anyagok idôvel csökkentik a szerkezet
szilárdságát és korróziót idéznek elô.

▲

A kloridos jégolvasztó sók hatására kialakuló fagyási/olvadási 
ciklus lökésszerû hôhatásokkal terheli a szerkezetet.
A jégolvasztó sók kloridjai nedvesség jelenlétében gyorsíthatják
az acélbetétek korrózióját.

▲

A szerkezetek elsôdleges terhelése, melynek során mechanikai,
statikus és dinamikus igénybevételeket kap a szerkezet.
Tervezett igénybevételek.

▲

Napfény: hômozgás, repedést okozó terhelés
Fagyhatás: hômozgás, repedést okozó terhelés.
Fagyás/olvadás okozta károsodás, lehámlás 
a betonszerkezet felületén.
UV-sugárzás: szerves anyagok, korábban használt gyanták 
és bevonatok degradációja az ultraviola terhelés hatására.

▲
▲

▲

Hômérsékleti
változások
Napfény, UV-terhelés, fagyhatás
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▲

▲

▲

▲

▲

Ütés, vibráció, detonáció,
Kopás általános használat során,
Túlterhelés,

Alkáli adalék reakciók,
Vegyi terhelés,
Bakteriális korrózió,

▲

▲

▲

Hôhatás,
Olvadás/fagyás,
Sókivirágzás/kilúgozódás,
Erózió,

▲

▲

▲

▲

A levegô szén-dioxidjának hatása
CO2+Ca(OH)2 ➡ CaCO3+H2O,
Passzívált acélbetétek pH 12-13 
Acélbetétek védettsége megszûnik pH< 9,

Különbözô elektródpotenciállal
rendelkezô fémek kapcsolata 
a szerkezetben,

▲ A jégolvasztó sók kloridja
gyorsítja a korróziós
folyamatokat,

▲

Kémiai

BETON
Károk és hiányok

Erôtani Fizikai

Elektrokémiai
korrózió

BETONKÁROK
A vasbetétek korróziója

Karbonátosodás Korrozív
szennyezôdések
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Állapotfelvétel–diagnózis–tervezés

A felület elôkészítése

A kulcs a megfelelô 
technológia kiválasztásához

A szerkezet állapotának 
felmérése

A szerkezet 
meghibásodási okainak 

megkeresése

A meglévô állapot 
pontos erôtani és vegyi 

elemzése

A várható igénybevételek
meghatározása

(funkcióváltás)

A javítási és a védelmi 
technológia kidolgozása

Az elkészült javítás 
utóellenôrzésének

meghatározása

Lakóépületek, hídszerkezetek, magas- és mélyépítési létesítmények 
állagmegóvásához, felújításához elengedhetetlen eszközök 
a betonjavító anyagrendszerek és technológiák, 
az igénybevételeknek ellenálló bevonatrendszerek.

A kiválasztott javítás, bevonatrendszer, 
tervezett szerkezetmegerôsítés 
alapjául szolgál a megfelelô 
felületelôkészítés.

A szerkezeti elemek elôkészítésére 
alkalmazható technológiák.

A szerkezet állapotának rögzítése,
Anyagminôség (betonminôség) meghatározása,
Vasalás elhelyezkedésének és korrodáltságának felmérése,
A javítandó szerkezet geometriája,
A pillanatnyi és a várható igénybevételek meghatározása,

▲
▲
▲
▲
▲

Szemcseszórás,
Magas nyomású vizes mosás,
Csiszolás,
Vésés, stokkolás,

▲
▲
▲
▲

Állapotfelmérés (általános):

A felületelôkészítési technológiák képeit 
az Exist Kft. a Falch Mo.-i területi képviselete /
www.falch.hu 
illetve a Dunakor 2002 Kft. / www.dunakor.hu 
bocsátotta rendelkezésünkre.
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Betonjavító anyagrendszerek

1. lépés: 
Tapadóhíd és korrózió elleni védelem
Sika MonoTop®-610
Sika Repair®-10

2. lépés: 
Betonjavítás
Sika MonoTop®-615
Sika Repair®-13, Sika Repair®-20

Mûanyaggal javított, egykomponensû cementhabarcs tapadásköz-
vetítô rétegként a régi beton és az új felületképzés között.

A vasbetétek korrózió elleni védelme.

▲

▲

Mûanyaggal javított, egykomponensû cementhabarcs. Alacsony
térfogatsúlya miatt igen jó a bedolgozhatósága, kiemelkedôen jó
tapadószilárdsággal rendelkezik. Különösen alkalmas fej feletti
munkálatoknál.

▲

3. lépés: 
Póruszárás, glettelés
Sika MonoTop®-620
Sika Repair®-30

4. lépés:
Védôbevonat
Sikagard®-Elastocolor 675 W

Sikagard®-550 W Elastic

Mûanyaggal javított, egykomponensû cementhabarcs.
Betonfelületek egyenetlenségeinek kijavítására, 
ill. kiegyenlítô spatulyázáshoz, valamint üregek 
és pórusok lezárására.

▲

Rugalmas, vízzel hígítható akrilát-sztirol akrilát diszperzió
kötôanyagú bevonat látszóbeton homlokzatok védelmére,
esztétikus színezésére.

▲

Rugalmas bevonat képzésére alkalmas bevonóanyag.
Repedésveszélyes betonfelületekre repedésáthidaló tulajdonsággal.
Biztos védelem a karbonátosodással szemben.

▲



6

Betonjavító anyagrendszerek kézi és gépi bedologzáshoz

Alapozás/korrózió elleni védelem

SikaTop®-Armatec 110 EpoCem
Epoxigyanta és cement kötôanyagú, 
3 komponensû alapozás.

Sika MonoTop®-610 / Sika Repair®-10
Cementbázisú, mûanyaggal javított,
egykomponensû alapozás.

Egyszerûen alkalmazható tapadóhíd és korrózió elleni
védôbevonat (acélbetétek) emelt fazékidôvel.

Cementbázisú tapadóhíd és korrózió elleni védelem
(acélbetétek) cementbázisú javítóanyag-rendszerekhez.

Betonjavítás: „Nedves eljárás”
Sika MonoTop®-612
Mûanyaggal javított, egykomponensû,
szilikaport tartalmazó, cementbázisú javítóhabarcs
száladalékkal.

Sika MonoTop®-615 / Sika Repair®-13/20 
kézi bedolgozás
Mûanyaggal javított, egykomponensû, 
szilikaport tartalmazó, cementbázisú javítóhabarcs.

Sika Top®-122 SP / Sika Rep I.
Mûanyaggal javított, egykomponensû, szilikaport
tartalmazó, cementbázisú javítóhabarcs száladalékkal.

Javítóhabarcs mûanyagszál adalékkal, nedves 
lövéshez kifejlesztve. Kézi eljárással is egyszerûen
bedolgozható.

Javítóhabarcs kézi bedolgozáshoz.
Egyszerû bedolgozhatóság.

Javítóhabarcs gépi (nedves) és kézi bedolgozáshoz.
Egyszerû bedolgozhatóság.

Betonjavítás: „Száraz eljárás”

Sikacrete®-103 Gunite 
Egykomponensû, szilikaport tartalmazó,
cementbázisú javítóhabarcs.

SikaCem® Gunite 133
Egykomponensû, mûanyaggal javított, szilikaport
tartalmazó, cementbázisú javítóhabarcs.

SikaRep 4/8N/R
Egykomponensû, mûanyaggal javított, cement-
bázisú javítóhabarcs.

Száraz gépi eljárással bedolgozható, kiváló tulajdonsá-
gokkal rendelkezô javítóhabarcs rendszerek (micro-
beton).

A megfelelô felületi megjelenés érdekében kézi
simítással.

4 és 8 mm szemnagysággal 
N-Normál kötésidejû, 
R-Rapid gyorsított kötésidejû változatban.

Póruszárás/záróréteg (glettelés)

Sika MonoTop®-620 / Sika Repair®-30
Mûanyaggal javított, szilikaport tartalmazó,
cementbázisú glettelô és javítóanyag.

Sikagard®-720 EpoCem
Epoxigyantával módosított, cementbázisú, 
háromkomponensû védôbevonat.

Sika®-101a / HD
Egykomponensû, mûanyaggal javított, szilikaport
tartalmazó, cementbázisú, vízzáró javítóhabarcs.

Vékonyan felhordható/glettelhetô javítóhabarcs,
kiegyenlítésként alkalmazható.

Vékony rétegben felhordható kiegyenlítô és javítóanyag,
póruszárásként alkalmazható. Agresszív körülmények
esetén sem feltétlenül szükséges védôbevonattal ellátni.

Vékony rétegben felhordható, vízzáró habarcs.

Termék Fôbb alkalmazási elônyök
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Védôbevonat – Sikagard Betonimmun Rendszer

▲ Ecset vagy henger
segítségével felhordható
vizes alapozó. A Sikagard
Betonimmun rendszer
alapozásaként.

Sikagard®-552 W

Sikagard® Betonimmun rendszer

Megelôzô betonvédelem a költséges javítások elkerülésére. A repedést áthidaló Sikagard Betonimmun rendszer három, egymáshoz
illesztett rendszerkomponensbôl áll, melyek a következôk: Sikagard®-552 W, Sikagard®-545 W Elastofill, Sikagard®-550 W Elastic.
Különösen alkalmas a hibás, burkolatlan, sok pórust, üreget és kavicsfészket tartalmazó betonra.

Speciálisan kialakított, tixotrop tulajdonságú, képlékeny,
rugalmas, egykomponensû, kitöltô bevonat, 
akril-polimer-diszperzió kötôanyaggal. 
Ecsettel vagy gumisimítóval felhordható.

▲

Sikagard®-545 W Elastofill
Rugalmas bevonat képzésére alkalmas
bevonóanyag. Repedésveszélyes
betonfelületekre repedésáthidaló
tulajdonsággal. Biztos védelem 
a karbonátosodással szemben.

▲

Sikagard®-550 W Elastic

BBIISS
Betonimmun System

Sikaflex® poliuretán hézagtömítô anyagok a mozgási és csatlakozási hézagok tömítésére

Elônyök:
▲ Esztétikus hézaglezárás,
▲ Könnyen tisztítható,
▲ Csekély hajlam a szennyezôdésre,
▲ Alapozó anyag alkalmazásával 

nagyon erôs tapadás 
az alapfelületen 
és a hézagszéleken,

Alkalmazási 
feltételek:
▲ Idôszakos felülvizsgálat,
▲ Max. 4 cm-es hézagszélesség,
▲ Megengedett mozgási 

amplitúdó a hézagszélesség 
10-25% (Sikaflex® típustól függôen),
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A betonjavítás kie

Vízzáró, rugalmas, repedésáthidaló
bevonat- és burkolatrendszerek.

Sikafloor® kültéri bevonatok
Csatlakozási hézagok, panelfugák,
munkahézagok tömítésére.

Sikaflex® hézagtömítô rendszerek
Kiegészítô acélszerkezetek korrózió elleni
védelmére. 

Icosit® acélkorrózió elleni védôbevonatok

Kötésgyorsító adalékszer Sika Rapid® 1
Kötéslassító adalékszer  Stabiment® VZ 2
Fagyásgátló adalékszer  Stabiment® FS 1
Légbuborékképzô adalékszer     Stabiment® LPS A-94
Képlékenyítô, plasztifkáló adalékszer   Plastiment® BV 40
Folyósító adalékszerek  Viscocrete® 1020 X, Viscocrete® 1035

Sika – A hídépítés és hídfenntartás területén

Betonkészítés 
Sika betonadalékszerek
Betonadalékszerek

Polimerbeton kiegyenlítés 
Sika betonadalékszerek

Szerkezeti és látszóbeton készítéséhez, 
a szilárdság és a tömörség növelésére.
Kimagasló vízmegtakarítási értékek eléréséhez, 
a vízzáró képesség emeléséhez.
Használatra kész adalékszerek 
a legmagasabb igények kielégítésére 
a betontechnológiában.

▲

SikaCem®-810

Reaktív habarcsjavító koncentrátum
mûanyag adalékokkal és szilikaporral, magas
kopásállóságú, nagy szilárdságú, cement-
bázisú aljzatokhoz, burkolatokhoz, és tapadó-
hídhoz.

Több centiméteres vastagságú (1–5 cm),
szilárd aljzat készítését a rákerülô szigete-
lések alá szerint javasoljuk elkészíteni.

1. Tapadóhíd (összetétele)
– SikaCem®-810 – 0,5 kg/m2

– víz – 0,5 kg/m2

– cement (CEM I 42,5) – 2,4 kg/m2

– homok (0–2 mm) – 3,6 kg/m2

2. Kiegyenlítô polimerbeton (összetétele)
– SikaCem®-810 – 50-70 kg/m3

– víz – 170 kg/m3

– cement (CEM I 42,5) – 360-400 kg/m3

– homok (0–8 mm) – 1800-1900 kg/m3

▲

▲
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gészítô anyagrendszerei

Aljzatok, gépházak, liftaknák
szerkezeteinek vízzáró szigetelésére.

Sika® vízzáró habarcs szigetelések
Repedések javítására, szerkezeti elemek
kapcsolatának helyreállítására.

Sikadur® és Sikafix® injektáló anyagok Sika® CarboDur szerk. megerô-
sítô rendszerek
Szénszálas szerkezet-megerôsítô
rendszer. Károsodott, csökkent teher-
bírású szerkezeti elemek megerôsítésére.

Szórt hídszigetelési rendszer – Sikalastic® 821 LV / 822
A Sikalastic®-821 LV kétkomponensû,
oldószermentes termék, poliuretán kombinációs
elasztomer, amely rugalmas repedésáthidaló
szigetelôréteg kialakítására alkalmas.

Alkalmazható öntött aszfaltburkolatok alá, hidak forgalomnak kitett
felületeinél, és egyéb beton létesítményeknél UV elleni védelemként
forgalommentes betonfelületeken. Alkalmas továbbá szigetelô-
rétegként hídpálya felbetonja alá.

Sikalastic® 821 LV – gépi bedolgozás
Sikalastic® 822 – kézi bedolgozás

Sika – A hídépítés és hídfenntartás területén

Kent hídszigetelési és szegélyvédelmi rendszer – Icosit® Elastomastic TF
Az Icosit® Elastomastic® TF kétkomponensû, epoxi-poliuretángyanta kombinációs
kötôanyagú, masszív, szívósan rugalmas burkolat.

Alkalmas járható, terhelhetô védôburkolatok elôállítására acél és betonfelületeken.
Hídszegély és járdaburkolatként hidakon. Szegecselt és hegesztett kavicságyazatos
acélhidak, ill. kavicságyazatos betonhidak szigetelô bevonataként.
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Ragasztóként és javítóhabarcsként a hídépítésben.

Szerkezeti elemek ragasztásához
Betonelemek, hídelemek, oszlopok, konzolok, szegélykövek,
Rögzítô ragasztás
Betételemek, tartóvasak, falkötô vasak,
Hézagszélek javítása
Letöredezett részek, hézagszélek pótlására,

Kiegészítô elemek ragasztása – Sikadur®

Sika – A hídépítés és hídfenntartás területén

Védôbevonatok Sikagard®–Betonimmun Rendszer
Sóvédelem, illetve sópára elleni védelem

Betonjavító anyagok 
Sika MonoTop®, SikaTop®, Sikacrete®-Gunit, SikaCem®-Gunit

Repedést áthidaló három rendszerkomponensbôl álló védôbevonat rendszer

A javítórendszerek részletes leírását lásd 
a katalógus 5-6. oldalán

A védôbevonatok részletes leírását lásd a katalógus 
5-7. oldalán

Sikagard®-522 W
Sikagard®-545 W Elastofill
Sikagard®-550 W Elastic

▲
▲
▲

Szegély sóvédelem:

Sikagard®-522 W
Sikagard®-550 W Elastic

▲
▲

Sópára elleni védelemként:

Cement, epoxival módosított
cement, mûanyaggal javított 
egy- illetve többkomponensû
javítóhabarcsok.
Kézi és gépi bedolgozáshoz.

Javítóhabarcsok mûanyagszál,
illetve szilikapor adalékkal.
Kézi és gépi bedolgozáshoz.
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Száraz keverék

Pneumatikus egység

Víz

Rotor rendszerû
betonlövôberendezés

Folyékony kötésgyorsító adalékszer

Kötésgyorsító
adalékszer + víz
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Betonjavító anyagok gépi bedolgozása

„Dry Spray” Process 
„Száraz lövés” technológiája

Hosszú anyagszállítási távolságok,

Nincs anyagelôkeverés,

Vastagabb rétegek egy
munkamenetben,

Hosszú élettartalmú bedolgozó
eszközök,

Egyszerûbb leállás/újraindítás
ciklusok,

▲

▲

▲

▲

▲

„Wet Spray” Process 
„Nedves lövés” technológiája

Csökkentett porképzôdés,

Egyenletes konzisztencia,

Egyszerû, kézi utóeldolgozás,

Egyszerû alkalmazás nehezen
hozzáférhetô helyeken,

Minimális anyagveszteség,

Minimális munkahelyi védelem,

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Hasznos terhek megnövekedésekor,
Hidakon megnövekedett forgalom esetén,
Használati mód változásnál,
Tartószerkezetek elöregedésekor,
Vasalás elkorrodálásakor,
Ütközésbôl keletkezô károk javításánál,

Alkalmazható:
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Nedves keverék

Beton / dugattyús pumpa

Folyékony kötésgyorsító adalékszer

Kötésgyorsító
adalékszer + víz

Folyamatos levegô szállítás a
porlasztáshoz

Hídszerkezetek megerôsítése 
Sika® CarboDur®-CFK
A Sika® CarboDur®-CFK nagy teherbírású szerkezetmegerôsítô rendszer
vasbetonhoz, fa- és acélszerkezetekhez.
Felragasztható megerôsítés korrózióálló szénszálas polimerek alkalmazásával
minden egyéb speciális kiegészítô szerkezet vagy anyag beiktatása nélkül.
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Az Ön Sika képviselôje:
Jelen ismertetô anyagban közölt adatok (legjobb tudo-
másunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás idôpont-
jában rendelkezésre állóknak. Az anyagok folyamatos fej-
lesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft.
fenntartja. Az ismertetô anyagát szakembereink nagy
gondossággal állították össze, az elôforduló sajtó-
hibákért felelôsséget nem vállalunk. Kiadványunk 
tájékoztató jellegû, kérdéses esetben kérjük forduljon
szaktanácsadóinkhoz.

Gondolkodjunk rendszerben 
– Megoldások Sika rendszerekkel

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu
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