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Sika® Snelcement 
Product     
omschrijving Sika® Snelcement is een kant-en-klaar, zeer snel uithardend cementpoeder. 

Toepassingsgebieden Zeer snel uithardend cementpoeder voor het direct stoppen van waterlekkages, 
versneld uitharden van mortels, snel afdichten van gaten en scheuren, stellen van 
putten, kozijnen, goten en vele andere werkzaamheden. 

Eigenschappen/ 
voordelen 

 1-Component product 

 Kant-en-klaar 

 Snelle afbinding en uitharding 

 Handzame verpakking 

Productgegevens  

Uiterlijk/kleur Poeder/grijs 

Verpakking Emmer à 3 kg (pallet à 72 emmers) 
Emmer à 6 kg (pallet à 55 emmers) 

Opslag  

Opslagconditie/ 
houdbaarheid 

In originele verpakking droog opgeslagen tussen +5°C en +25°C ca. 18 maanden. 

Technische gegevens  

Opmerking Fysieke eigenschappen bij +23ºC/R.L.V. 50% tenzij anders vermeld 

Basis Cement 

Soortelijk gewicht 1,0 kg/ltr  

Systeeminformatie  

Ondergrond De ondergrond dient schoon en vrij te zijn van vet, olie en losse delen 
Vaak zal het noodzakelijk zijn de ondergrond te stralen of te schuren.             
Vooraf bevochtigen! 

Mengverhouding 
 

Water : poeder = 1 : 2,5 - 3,5 
 

Mengtijd Maximaal 20 seconden     

Verwerkingstijd/ 
uitharding bij +23ºC 

30 – 60 seconden 

Systeemopbouw  

Materiaalverbruik 
 

10 - 20% van cementgewicht, afhankelijk van de situatie en ondergrond  

Verwerkingstemperatuur Minimaal +5ºC 

Aanbrengen 
 

Lekkages:  
Meng 1 deel water met 2,5 tot 3,5 volumedelen Sika® Snelcement.  
Mengtijd maximaal 20 seconden. Massa direct met een handschoen, troffel of 
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spaan op de ondergrond verwerken en vasthouden tot de lekkage stopt. Na ca. 30 
tot 60 seconden begint de afbinding van de Sika® Snelcement massa, afhankelijk 
van de temperatuur van het poeder en het aanmaakwater. 
 
Versnellen cement- en betonmortels:  
Sika® Snelcement vooraf toevoegen en mengen door de nog droge mortel. 
 
Montagemortel:  
Door toevoegen van zilverzand aan Sika® Snelcement ontstaat een versnelde 
montagemortel. Consistentie en afbindtijd kunnen worden ingesteld door meer of 
minder water toe te voegen, indien gewenst.  
 

Gereedschappen Handschoenen, spaan of troffel,  

Reinigen Gereedschappen kunnen worden gereinigd met water.                              
Uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.                  
Handen en huid reinigen met zeep. 

Voorzorgs-
maatregelen  

Beschermende 
maatregelen 

Aanraking met huid of ogen kan irritatie veroorzaken draag handschoenen en 
beschermingsmiddelen. De gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op de 
verpakking dienen te worden nagekomen. 

Belangrijk Overgebleven materiaal moet volgens de plaatselijke voorschriften worden 
verwijderd. Gedetailleerde informatie over gezondheid en veiligheid, alsmede 
gedetailleerde voorzorgsmaatregelen, zoals fysieke, toxicologische en 
milieugegevens, kunt u vinden in het productveiligheidsinformatieblad. 

 Milieu Raadpleeg het meest recente productveiligheidsinformatieblad 

 Transport Raadpleeg het meest recente productveiligheidsinformatieblad  

Wettelijke 
kennisgevingen 

 

 
De informatie, met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van 
de huidige kennis en ervaring van Sika met producten, die op de juiste wijze zijn 
opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk 
zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter 
plaatse zodanig, dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze 
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt 
gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle 
bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheids-
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan 
worden op verzoek verstrekt. 
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