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Sigunit®Toz AL-N 

Sigunit®Toz AL-N 
Püskürtme beton katkısı 

Ürün Tanımı Sigunit®Toz AL-N, kuru sistem püskürtme beton üretimi için tasarlanmış, priz 
hızlandırıcı toz beton katkısıdır. 

Kullanım Alanları Sigunit®Toz AL-N, kuru harç ya da beton karışımlarına ilave edilerek aşağıdaki 
yerlerde kullanılabilir. 

n Her türlü kuru püskürtme beton işlerinde 
n Yüksek erken dayanımlı püskürtme betonlar  
n Tünel veya madenlerde yüzeylerin desteklenmesi  
n Kaya ve şev stabilizasyonu 

Özellikleri / Avantajları Sigunit®Toz AL-N’nin hızlandırma etkisi, çimentonun tipine, dozajına ve yaşına, 
püskürtme beton ve yüzey sıcaklığına, tabaka kalınlığına ve püskürtme sürecine 
bağlıdır. Kuru püskürtme beton sisteminde Sigunit®Toz AL-N’nin hızlandırıcı etkisi 
üzerinde, karışım suyu miktarı önemli bir etkendir.  
Aşağıdaki avantajlar Sigunit Toz AL-N’yi püskürtme betonda hızlandırıcı olarak ön 
plana çıkartmaktadır. 
n Dökülme ve geri sıçrama (rebound), oranlarında önemli azalma sağlar 
n Kaya ve beton yüzeye püskürtme betonun yapışma özelliğini geliştirerek, baş 

üstü uygulamaları kolaylaştırır. 
n Hafif sızıntı olan yerlerde daha iyi yapışma sağlar 
n Su geçirimsizliği artırır 
n Klorür içermediğinden donatıya zarar vermez 

Bayındırlık Poz No. 04.613/5 

Ürün Bilgileri  

Yapı   

Görünüm / Renk Toz, bej 

Ambalaj 25 kg kraft torba  

Depolama  

Depolama Koşulları / Raf 
Ömrü 

Orijinal açılmamış, hasar görmemiş ambalajlarda, kuru şartlarda saklandığı 
takdirde, üretim tarihinden itibaren 6 ay kullanıma uygundur.  

Teknik Bilgi  

Kimyasal Yapı Organik ve inorganik maddeler karışımı toz  

Birim Ağırlık (Gevşek)                        1.075 + 0.05 kg/l  
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Sigunit®Toz AL-N 

Sistem Bilgileri  

Sistem Yapısı  Pompa betonu granülometrisi  : 
Genelde karışımın dane çapı 8 mm. 
Betonun kıvamı (Püskürtme ekipmanına bağlı): 
Betonun yayılma tablasında yayılması ≥ 45 cm; S/Ç ≤ 0.48, 

Uygulama Detayları  

Dozaj Doğru dozaj ön deneylerle tespit edilmelidir. Normalde bağlayıcı ağırlığının 4% -
7%’si arasındadır. 
Belirlenen Sigunit miktarı, kuru kum/çimentoya veya kuru kum/çimento/çakıla 
püskürtme ekipmanına gönderilmeden önce eklenir.   
Karışım oranları, kuru sistem püskürtme beton için kalite ihtiyaçlarına ve uygulama 
metoduna bağlıdır. Püskürtme beton üretimi için kullanılacak karışımda aşağıdaki 
Sika 

® ürünleri temel olarak kullanılır: 
-Sika® ViscoCrete®                                                                                                        
-SikaTard®                                                                                                                       
-SikaPump®                                                                                                                  
-SikaFume® 

Uygulama Talimatları  

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Püskürtme beton ile daha kalın tabakalar uygulanmak istenirse, püskürtme beton 
katkısı kullanılacak beton karışımının sıcaklığının +150C’den az olmaması 
sağlanmalıdır.  Daha düşük sıcaklıklar, priz hızlandırıcı katkının daha yüksek 
dozajda kullanılmasını gerektirir. 

Şiddetli su sızıntıları olan yerler önceden Sika®4a ile tıkanmalıdır. 

Sigunit®Toz AL-N kullanımı teknik olarak doğru dozlama, iletim ve spreyleme 
teknolojisini gerektirir. 

Kullanım sırasında Sika Teknik Departman’dan destek alınması önerilir.  

Notlar Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuar deneylerine 
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, 
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler. 

Yerel Sınırlamalar Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık 
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen 
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz. 

Sağlık ve Güvenlik 
Bilgileri 

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf 
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer 
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) 
başvurmalıdırlar. 

Yasal Notlar 
Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son 
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®'nın tavsiyeleri 
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı 
durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi 
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte 
oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru 
ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde 
Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda 
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan 
Sika® sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®’nın ürünlerinin 
özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları 
gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut 
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya başvurarak 
temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. 

 

 

 
 

 
 
 

 

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.  
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J–7 
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii, 
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye 

Çağrı Merkezi 
Telefon               
Faks            
bilgi@tr.sika.com  

+90 216 444 74 52  
+90 216 581 06 00  
+90 216 581 06 99 
www.sika.com.tr 
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