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Sika® Control-40 – řešení bez trhlin

Sika® Control-40

přísada do betonů a malt 
omezující smršťování betonu 
a cementových malt

Přísada Sika® Control-40 
zmenšuje objemové změny 
betonu, a tak přispívá k zamezení 
vzniku trhlin. 

Doporučené dávkování: 
   0,5 – 3,0% hmotnosti cementu.

použití

•   vysokohodnotné betony

•   betony s vysokými pevnostmi

•   mostní konstrukce a dopravní 
stavby 

•   tenkostěnné konstrukce

•   vodotěsné konstrukce

•   betony v agresivním prostředí 

•   tenkovrstvé cementové potěry

•  průmyslové podlahy

výhody

•   snížení plastického smrštění 

•   neovlivňuje vlastnosti 
čerstvého ani vyzrálého betonu

•   nezvyšuje množství záměsové 
vody

•   výrazně zvyšuje vodonepro-
pustnost

•   rovnoměrné rozptýlení ve směsi

•   zlepšení vzhledu konstrukcí

•   lze kombinovat s jinými Sika 
přísadami

V poslední době jsou požadavky na trvanlivost železobetonových 

konstrukcí stále vyšší a význam životnosti díla má zásadní vliv na 

ekonomiku celého projektu. Jedním z faktorů ovlivňujících trvanlivost 

a funkčnost stavebního díla jsou smršťovací trhliny.

Smršťování betonu je jev, při kterém dochází ke zmenšení objemu 

betonu, což vede ke vzniku trhlin. 

Minimalizace vzniku trhlin = konstrukce s vyšší životností, snížení 
nákladných sanačních opatření.

Řešení  omezující smršťování:

•  optimalizace složení betonu 

•   přísada omezující smršťování

– Sika® Control-40 

•   minimalizace celkového 

obsahu vody 

– Sika® ViscoCrete®

•   vhodné ošetřování povrchu 

betonu proti odpařování vody:

    – Sikafl oor® ProSeal (W)
– Antisol
– Sika® NB1



Další opatření omezující smrštění betonu

•   minimalizace celkového obsahu vody – např. 

použití ztekucovačů řady Sika® ViscoCrete®

•   následné ošetření povrchu čerstvé betonové 

konstrukce proti odpařování vody

- Antisol®, Sika® NB 1, Sikafl oor® ProSeal (W)

Série laboratorních měření 

prokázala pozitivní vliv přísady 

Sika® Control-40 na objemové 

změny betonu.

Zvýšení dávky přísady 

Sika® Control-40 z 1% na 2% 

hmotnosti cementu, podstatně 

zvětšilo její účinek, což vedlo ke 

snížení smršťování až o 40%.

Sika® Control-40 

- díky zvýšení kohezních sil 

v kapilárách a pórech redukuje 

smršťování betonu během tuhnutí 

a zrání betonu a během užívání 

konstrukce, při změnách vlhkosti, 

teploty apod.

Vliv dávky protismršťovací přísady na míru smrštění betonu C 60/75



Využití přísady Sika® Control-40 
– lávka přes řeku v Českých Budějovicích

Držitel systémů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a EMS podle ČSN EN ISO 14001 ©
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Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36, CZ-624 00 Brno

tel.:  +420 546 422 464

Sika Beton Servis: 

tel.: +420 724 722 945

sika@cz.sika.com

www.sika.cz

REALIZACE:


