
C
on

tr
ac

to
rs

C
on

tr
ac

to
rs

 

SikaGrout®-4N 
Bezskurczowa, ekspandująca 
zaprawa do wymagających wysokiej 
dokładności podlewek i wypełnień 



 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

SikaGrout®-4N 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7690/2008 

Rozlewna zaprawa podlewkowa na beton, kamień i stal 

Podlewki pod łożyska, fundamenty maszyn, osadzanie 
kolumn w elementach prefabrykowanych 

Wypełnienia szczelin w elementach prefabrykowanych 

Zalety stosowania 
SikaGrout®-4N 

Zaprawa samorozlewna SikaGrout-4N jest 

przeznaczona do wykonywania podlewek podpór 

betonowych i stalowych, podpór pod maszynami 

i urządzeniami, fundamentów, wypełniania złączy 

w konstrukcjach prefabrykowanych, wypełniania 

ubytków, kawern i szczelin w betonie, wewnątrz 

i na zewnątrz obiektów budowlanych. 

Wytrzymałość na ściskanie MPa, w temperaturze +5 i +210C 

zgodnie z PN-EN 12190:2005 

SikaGrout®-4N - zakres stosowania 

Podlewki pod maszynami / 
ciężkim sprzętem 

Mocowanie sworzni / 
prętów / kotew itp. 

Wypełnienie szczelin pomiędzy 
elementami konstrukcji / 
elementami prefabrykowanymi 

Osadzanie elementów maszyn Wypełnienie pustek Mocowanie słupków / 
barierek 

Łatwość użycia 

Łatwość mieszania – dodatek jedynie 
wody 

Możliwość regulacji konsystencji 

Możliwość doziarnienia grubszym 
kruszywem 

Samorozlewność 

Normalne wiązanie, szybkie narastanie 
wytrzymałości, wysokie wytrzymałości 
końcowe 

Wiąże bezskurczowo i ekspanduje 
w fazie plastycznej 

Odporność na wibracje i uderzenia 
po stwardnieniu 

Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, 
niepalny 

Wykonywanie zakotwień w betonie 

Uzupełnianie niewielkich ubytków, kawern i szczelin w betonie 

Możliwość stosowania w obniżonych temperaturach 

Naprawa i odnowa  
konstrukcji betonowych 

Dylatacje mostowe 
i w płytach 

Mocowanie i podlewki 
pod szynami 

Uszczelnienia wokół 
otworów 

Osadzanie elementów 
stalowych 

Mocowanie słupków 
prefabrykowanych 

Brak rys! 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu MPa, 

w temperaturze +5 i +210C zgodnie z PN-85/B-04500 
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SikaGrout®-4N 
Zaprawa samorozlewna do podlewek i napraw konstrukcji betonowych 

Dane techniczne 

Grubość warstwy 	 Nominalna grubość warstwy materiału wylewanego w jednym cyklu
 
12 – 40 mm zalecana grubości warstw/odstępy między kotwą, a ścianką otworu
 
25 – 80 mm w przypadku doziarnienia suchym kruszywem frakcji 2/8 lub 4/8 mm
 

Mrozoodporność po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania: PN-85/B-04500
 
- ocena wizualna bez pęknięć
 
- ubytek masy < 5% 
- strata wytrzymałości na ściskanie, brak pęknięć < 20% 

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, 1/K 9,5 x 10-6 ± 10% PN-EN 1770:2000 

Przyczepność stali w otulinie z zaprawy SikaGrout – 4N 	 PN-EN 15184:2006 grubość otuliny 
do betonu przy ścinaniu (badanie wyrywania) > 90 MPa wg PN-EN 1766:2001, wartość 


maks. siły przy przemieszczeniu 

40 mm; beton typu C (0,70)

średnica kruszywa 20 mm

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach, +20 °C) > 70 MPa PN-EN 12190:2005
 
Wytrzymałość na rozciąganie (po 28 dniach, +20 °C): > 8 MPa PN-85/B-04500
 

Moduł sprężystości przy ściskaniu 	 > 30 GPa PN-EN 13412:2006 

Ekspansja wczesna po 24 godzinach 	 > 1%

Skurcz liniowy po 28 dniach 0,09% PN-85/B-04500

Biuro Bydgoszcz Biuro Gdynia Biuro Kraków Biuro Kraków 
ul. Gdańska 125/7 ul. Marszałka Focha 1 Centrala SIKA INDUSTRY ul. Łowińskiego 40 
85-022 Bydgoszcz 81-403 Gdynia ul. Łowińskiego 40 31-752 Kraków
tel. (052) 345 64 45 tel. (058) 622-93-57 31-752 Kraków tel. (012) 644-37-40
tel. (052) 349-32-29 (058) 622-93-99 tel. (012) 644-04-92 fax: (012) 642-16-91
fax: (052) 345-27-95 fax: (058) 662-25-25 fax: (012) 644-16-09 e-mail: krakow.poland@pl.sika.com 
e-mail: bydgoszcz.poland@pl.sika.com e-mail: gdynia.poland@pl.sika.com e-mail: industry.poland@pl.sika.com 

Biuro Poznań Biuro Szczecin Biuro Warszawa Biuro Wrocław 
ul. Rzemieślnicza 1 ul. Duńska 57/2 ul. Karczunkowska 89 ul. Ojca Beyzyma 10
62-081 Poznań – 71-795 Szczecin 02-871 Warszawa 53-204 Wrocław
Przeźmierowo tel. (091) 486-85-59 tel. (022) 31-00-770 tel. (071) 363-36-04
tel. (061) 652-38-22 fax: (091) 486-86-37 fax: (022) 31-00-802 fax: (071) 363-25-99

(061) 652-37-98 e-mail: szczecin.poland@pl.sika.com e-mail: warszawa.poland@pl.sika.com e-mail: wroclaw.poland@pl.sika.com
fax: (061) 652-37-78 

Filia Opole-Chorula
e-mail: poznan.poland@pl.sika.com 

tel. (077) 446-80-15Biuro Centralne Sika Poland Sp. z o.o. 
fax: (077) 467-10-68

ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa 
Filia Łódźtel.: (022) 31-00-700, fax: (022) 31-00-800
tel/fax. (042) 633-78-04e-mail: sika.poland@pl.sika.com

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i do

świadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnico

wanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, 

pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z za

leceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności 

osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie inter

netowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych aktualnej Karcie 

Technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. 

www.sika.pl
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