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SikadurP®P-52-injektointihartsi
Tyypit N ja LP

Sikadur®-52-injektointihartsi  
Tyypit N ja LP  
Notkeat injektointiliimat 

Tuotekuvaus 
Sikadur®-52 injektointihartsit N ja LP ovat kaksikompponenttisia, matalan 
viskositeetin injektointinesteitä, jotka pohjautuvat korkealujuuksisiin 
epoksihartseihin.  
Tyyppiä N (N = normaali levitysaika) käytetään alustoille, joiden lämpötila 5 – 30 °C.

Tyyppiä LP (LP = pitkä levitysaika) käytetään alustoille, joiden lämpötila 25 – 40 °C. 

Käyttökohteet Hyvätartuntainen Injektiohartsi sopii betonille, laastille, kivelle, teräkselle ja puulle. 
Sikadur®-52-injektointihartseja N ja LP käytetään täyttämään ja tiivistämään koloja 
ja halkeamia eri rakenteissa, kuten sillat ja muut yhdyskuntarakentamiseen liittyvät 
rakennukset, teollisuus- ja asuinrakennukset, kuten esimerkiksi pylväät, palkit, 
perustukset, seinät, lattiat ja vesirakenteet. Se ei muodosta ainoastaan tehokasta 
estettä veden tunkeutumiselle ja korroosiota edistäville aineille, vaan se myös sitoo 
eri betoniosat konstruktioteknisesti yhteen. 

Ominaisuudet / edut  Liuotinvapaa 
 Sopii sekä kuiviin että kosteisiin olosuhteisiin 
 Voidaan käyttää matalissa lämpötiloissa 
 Kaksi laatuluokkaa eri ilmastollisille olosuhteille (normaali ja pitkä levitysaika) 
 Kutistumaton kovettuminen 
 Korkea mekaaninen ja tarttuvuus 
 Kova mutta ei hauras 
 Alhainen viskositeetti 
 Injektoitavissa yksikomponenttisilla pumpuilla 

Tuotetiedot  

Tuote  

Värit Komponentti A :                           läpinäkyvä 
Komponentti B:                           ruskeahko 
Komponentit A ja B sekoitettuna:      kellertävä - ruskeahko 

Pakkaus Pakkauskoot: 
Komponentit A + B: 10 x yhden kilon yksikkö 
Irtotavara: Pyydettäessä 
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Varastointi / säilytys 
 
  

Varastointiolosuhteet / 
säilyvyys 

Säilyy 24 kuukautta valmistuspäivästä, jos varastoidaan vahingoittumattomissa 
alkuperäisissä pakkauksissa kuivissa olosuhteissa ja suoralta auringonvalolta 
suojattuna 5 – 30 °C lämpötilassa. 

Tekniset tiedot  

Kemiallinen pohja Muunneltu, liuokseton, kaksikomponenttinen epoksihartsi 

Tiheys Komponentit A + B sekoitettuna (2 : 1):   1,1 kg/l (lämpötilassa 20 °C) 

Lämpötila Tyyppi N 
komponentit A ja B 
sekoitettuna (2 : 1) 

Tyyppi LP 
komponentit A ja B  
sekoitettuna (2 : 1) 

+10 °C  ~ 1200 mPaּs - 

+20 °C  ~ 430 mPaּs ~ 330 mPaּs 
+30 °C  ~ 220 mPaּs ~ 150 mPaּs 
+40 °C  - ~ 95 mPaּs 

Viskositeetti 

 
Lämpölaajenemiskerroin Tyyppi N: 

8,9 x 10-5 / °C (-20 - +40 °C)  (EN ISO 1779 mukaan)
Tyyppi LP: 
9,4 x 10-5 / °C (-20 - +40 °C) (EN ISO 1779 mukaan)

Mekaaniset / fyysiset 
ominaisuudet  

Puristuslujuus Tyyppi N: 
52 N/mm2 (7 vrk, +23 °C)          (ASTM D695-96 mukaan)
Tyyppi LP: 
34 N/mm2 (7 vrk, +30°C)         (ASTM D695-96 mukaan)

Taivutuslujuus Tyyppi N: 
61 N/mm2 (7 vrk, +23 °C)  (DIN 53452 mukaan)
Tyyppi LP: 
41 N/mm2 (7 vrk, +30°C)  (DIN 53452 mukaan)

Vetolujuus Tyyppi N: 
37 N/mm2 (7 vrk, +23 °C)  (ISO 527 mukaan)
Tyyppi LP: 
24 N/mm2 (7 vrk, +30°C)  (ISO 527 mukaan)

Tartuntalujuus Betoni:                                                                     (DafStb-Richtlinie, osa 3 
mukaan) 
> 4 N/mm2 (betonin murtuminen) (7 vrk, +23 °C) 

Kimmokerroin E Taivutuslujuus: 
Tyyppi N: 
1800 N/mm2 (7 vrk, +23 °C)          (DIN 53 452 
mukaan) 
Tyyppi LP: 
1100 N/mm2 (7 vrk, +30°C) (DIN 53 452 mukaan)
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Järjestelmätiedot 
 
  

Sovelluksen 
yksityiskohdat  

Menekki / riittävyys Yksi kilo (1 kg) Sikadur®-52-injektiohartsia tyyppiä N ja LP vastaa noin yhtä litraa (1 
l). 

Alustan esivalmistelu Vaatimukset: 
Alustan pitää olla kunnossa eikä siinä saa olla öljyä, rasvaa, vanhoja 
pinnoitekerroksia tai pintakäsittelyaineita, jne. 
Esikäsittely hyvän tarttuvuuden varmistamiseksi: 
Betoni-, laasti- tai kivialusta tulisi puhdistaa korkeapaineisella vesisuihkulla tai 
mekaanisesti kuten hiomalla, piikkaamalla, jne. Halkeamat pitää puhdistaa pölystä 
paineilmalla. 

Työstöolosuhteet / 
rajoitukset  

Alustan lämpötila Tyyppi N: 
vähintään +5 °C / enintään +30 °C 
Tyyppi LP: 
vähintään +25 °C / enintään +40 °C 

Alustan kosteus Kuiva tai kostea (SSD – kyllästetty mutta pintakuiva: ei seisovaa vettä) 

Työstö  

Sekoittaminen Tyypit N ja LP: 
Sekoitussuhde A : B  =  2 : 1 komponenttien paino- ja tilavuusosaa 

Sekoitusaika Myyntipakkaukset: 
Sekoita koko B-komponenttimäärä A-komponentin kanssa. Sekoita sähköisellä 
sekoittimella alhaisella nopeudella (enintään 250 r/min) vähintään kolmen minuutin 
ajan. Vältä ilmahuokosten muodostumista. 
Irtotavara: 
Annostele molempia komponentteja oikeassa suhteessa sopivaan, puhtaaseen ja 
kuivaan astiaan ja sekoita samalla tavalla kuin myyntipakkaukset. 

Työstömenetelmät / 
työkalut 

Halkeamat pystysuorissa laatoissa: 
Kyllästä muutamaan kertaan käyttäen sivellintä tai vetovoimaan perustuvaa 
levitystä kaatamalla sekoitettuja Sikadur®-52-injektiohartsia N ja LP kahden esim. 
Sikaflex®-tiivistemassasta tehdyn padon väliin. Yläpuolisen laatan läpi ulottuvat 
halkeamat tulisi tiivistää ensin alapuolelta esimerkiksi Sikadur®-31-epoksilaastilla tai 
jollakin sopivalla sementtimäisellä Sika-laastilla. 
Halkeamat pystysuorissa rakenteissa: 
Sekoitettuja Sikadur®-52-injektiohartseja N ja LP voidaan injektoida paineella 
halkeamiin käyttämällä yksikomponenttista injektiopumppua, kuten Aliva AL-1200, 
AL-1250 tai Sika®-käsipumppua. Injektioportteja (injektiotulppia) sijoitetaan noin 25 
cm:n välein halkeaman sivuille ja halkeama injektioporttien välillä tiivistetään esim. 
Sikadur®-31-materiaalilla, jotta estettäisiin liiman karkaaminen injektioprosessin 
aikana. Pystysuorat halkeamat tulisi injektoida aina alhaalta ylöspäin. Heti kun 
injektioliima purkautuu ulos seuraavasta portista, pitää ensimmäinen portti tiivistää 
ja jatkaa sitten injektioprosessia seuraavasta portista. 
Kun koko injektioprosessi on saatu valmiiksi, poistetaan injektiotulpat kuten myös 
tiivistemateriaali porttien välistä. 

Työvälineiden 
puhdistaminen 

Puhdista kaikki työkalut ja työstövälineet Sika® Colma Cleaner – puhdistusaineella 
välittömästi käytön jälkeen. Kovettunut materiaali voidaan poistaa ainoastaan 
mekaanisesti. 
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Lämpötila Tyyppi N (1 kg sekoitus) Tyyppi LP (1 kg sekoitus) 

+5 °C  ~ 120 minuuttia - 

+10 °C  ~ 80 minuuttia - 

+23 °C  ~ 25 minuuttia ~ 70 minuuttia 

+30 °C  ~ 10 minuuttia ~ 30 minuuttia 

+40 °C  - ~ 10 minuuttia 

Levitykseen  
käytettävissä oleva aika  
 
 

 

Huomioitavaa / 
rajoitukset 

Injektoitavien halkeamien suurin leveys: 5 mm. 
Sikadur®-52-injektiohartsit N ja LP sopivat sekä kuiviin että kosteisiin injektio-
olosuhteisiin mutta ei märkiin. 

Huom. Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin.  
Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, 
jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa. 

Paikalliset 
rajoitukset 

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat 
vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä. 

Terveys ja 
turvallisuus 

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, 
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin 
materiaaliturvallisuusesite, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Käyttäjän vastuu 

SikadurP®P-52-injektointihartsi
Tyypit N ja LP

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja 
loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen 
tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, 
käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti.   
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan 
oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua 
tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen.  Sika varaa 
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten 
oikeudet on huomioitava.  Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. 
tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka 
toimitamme pyydettäessä. 
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