
       
 
Tekniskt datablad 
Version 2012-08-27 
Sikacrete®-B30 
 
 
 
 

1/3 Sikacrete®-B301

Sikacrete®-B30 
Cementbaserat bruk, skikttjocklek 20-80 mm 
 

Produkt-
beskrivning 

Sikacrete®-B30 är ett färdigblandat cementbaserat bruk där endast vatten skall 
tillsättas.  Produkten består av cement, graderad natursand och tillsatser. 

Användningsområde Sikacrete®-B30 används till gjutning både inom- och utomhus. Bruket ger en fin slät 
yta och används vanligtvis där betongens yta ska vara synlig.  Användningsområde: 
 
� Balkonger 
� Pelare 
� Trappor 
� Golvytor  
� Väggar etc. 
 
Produkten kännetecknas av följande egenskaper: 
� Lätt bearbetning,  
� Flytegenskaper 
� God vidhäftning 
� Liten krympning  
 
Produkten är inte klassificerad som vattentät betong. 

Godkännande Produkten motsvarar krav på bruker enligt: 2/11 "Sertifisering av tørrbetonger”  
utgiven av norska Kontrollrådet och här under motsvarar till NS-EN 206-1:  Betong 
Del 1: Specifikation, egenskaper, tillverkning: 
 
� Hållfasthetsklass: B30   (NS-EN 206-1:  NA.2, NA.3) 

 
Hållbarhetsklass: M60   (NS-EN 206-1: NA.4.1)  vid beräknat vattencementtal 
(Vattencementtal:  V/C =  0,5 - 0,6) vid rekommenderad vattenmängd. 
 
� Kloridklass: Cl 0,40 (NS-EN 206-1: 5.2.7)  
 
Se även produktens försäkran om överensstämmelse 

Produktdata  
Utseende/färg  Grått pulver, Dmax: 4 mm 
Förpackning 25 kg säck 
Lagringsförhållande/ 
Hållbarhet 

Vid sval och torr förvaring i oöppnad originalförpackning är hållbarheten minimum 12 
månader från produktionsdatum.  

Mekaniska/fysiska 
egenskaper 

 

 
1 dygn 7 dygn 28 dygn 
~ 14 N/mm² (MPa) ~ 34 N/mm² (MPa) ~ 42 N/mm² (MPa) 

Tryckhållfasthet (20°C) 

 
 
1 dygn 7 dygn 28 dygn 
~ 4 N/mm² (MPa) ~ 6 N/mm² (MPa) ~ 7 N/mm² (MPa) 

Draghållfasthet 
(20°C) 
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System 
information  
Åtgång  1 säck (25 kg) ger: ~ 12,5 l Färsk densitet: 1,9 - 2,1 kg/l. 

 
  
Underlaget Betong: 

Alla ytor skall vara rena och fria från fett, olja, lösa partiklar och cementhud. 
Cementbaserade ytor ska förvattnas så att de är svagt sugande under applicering 
Stålarmering: 
Stålet skall vara rent, och fritt från rost, smuts, fett eller olja.  

Utförandeinstruktioner  
Underlagstemperatur +5°C min. / +30°C max. 
Blandningsförhållande Tillsättning av vatten:    

 ~ 2,5 - 3,0 liter per 25 kg säck, beroende på önskad konsistens. 
Vatten som används ska uppfylla dricksvattenkvalitet, eller motsvara NS-EN 1008. 
 
Häll vatten i uppmätt mängd i avsett blandningskärl. Sikacrete® -B30 tillsätts långsamt 
under stadig omröring med bruksblandare eller visp. För att undvika att för mycket luft 
dras in i bruken skall det blandas med en hastighet på max. 500 rpm i minst 3 minuter. 
 
Önskad konsistens uppnås genom att tillsätta bruket portionsvis.  

Applicering Blandningen läggs ut med vanlig gjutningsutrustning och ska packas väl. Om det läggs 
som flytande golv på plastfolie bör det läggas in en armering. 
 
Blandningen kan normalt bearbetas i ca 1,5 - 2 timmar. Glättning/brädskurning kan 
göras så snart blandningen har satt sig.  
Det nyutlagda bruket ska skyddas mot tidig uttorkning. Vid stark sol, värme eller vind 
bör det täckas med plast eller kan en membranhärdare (t ex SikaTop®-71) påföras.   
 
Gjuta utomhus: 
Betongen bör skyddas mot regn under det första dygnet. Täck den med en 
plastpresenning. Därefter skall betongen vattnas två till tre gånger per dygn i tre till fem 
dygn. Detta reducerar risken för sprickbildning och ger en förbättrad beständighet.  
 
Hur ofta eller hur länge du vattnar beror på hur varmt och hur mycket sol det är.  
Formsättningen kan tas bort efter 1 - 2 dagar vid temperaturer runt 15°C. 
Gjuta på vintern: 
Att gjuta när det är kallt gör det lite svårare. Därför rekommenderar vi att du kontaktar 
en professionell yrkesman om temperaturen är lägre än +5 grader. 
För dig som har erfarenhet av denna typ av betongarbete, gäller följande riktlinjer för 
gjutning i låga temperaturer: 
Du bör använda varmt vatten till betongblandningen (30-40 max 60 grader) samt 
värma upp kalla underlag innan arbetet startar, så att den färdiga betongen håller runt 
20-30 grader.  
Alternativt kan man använda fryspunktsnedsättande tillsattsmedel Sika® Antifreeze-S i 
blandvattnet vid temperaturer ner mot noll och i minusgrader. 
 
Vid färdig gjutning skall konstruktionen täckas med isoleringsmattor i 3-4 dygn. 

Rengöring  Rengör alla verktyg och utrustning med vatten omedelbart efter användning. Härdat 
material kan avlägsnas med Sika®

 NeatCrete betongrengöringsmedel eller på 
mekanisk väg. 

Arbetbarhet > 90 minuter vid +20°C 
 

Giltighet All teknisk data som anges i detta produktdatablad baseras på laboratorietester. 
Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll 

Lokala restriktioner Observera att på grund av lokala bestämmelser kan produktens prestanda variera från 
land till land. Se alltid efter i det lokala produktdatabladet för en exakt beskrivning av 
användningsområdena. 
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Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när 
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan 
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller 
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt 
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig 
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även 
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av 
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig 
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller 
på hemsidan www.sika.se. 
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