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Sikadur®-12 Pronto 

Sikadur
®
-12 Pronto 

Mortar pentru reparaŃii, bicomponent, cu întărire rapidă, pe 
bază de răşini acrilice reactive 
 

Descrierea 
produsului 

Sikadur®-12 Pronto este un mortar bicomponent autonivelant, cu întărire rapidă, pe 
bază de răşini acrilice reactive. 

Utiliz ări ���� Mortar universal pentru reparaŃii, cu întărire rapidă, cu aplicaŃii la drumuri de 
beton, piste pentru avioane, platforme pentru parcări auto, pardoseli industriale, 
scări, elemente prefabricate din beton, etc. 

���� Material folosit la subturnări în reazemele podurilor, fundaŃii şi căi de rulare, etc. 

���� Pentru fixarea ancorelor şi buloanelor 

���� Umplerea golurilor şi cavităŃilor 

���� Se aplică pe beton, piatră, mortar de ciment şi oŃel. 

Caracteristici / 
avantaje 

���� Întărire rapidă 

���� Se poate aplica la temperaturi scăzute 

���� Se amestecă uşor şi are o bună lucrabilitate 

���� RezistenŃe mecanice ridicate 

���� RezistenŃă bună la abraziune şi la şoc 

���� RezistenŃă chimică bună 

Caracteristicile produsului 

Forma  

Aspect / Culori Răşina – componenta A: 

Praful / întăritorul – componenta B: 

transparentă, lichidă 
cenuşiu, sub formă de pulbere 

Ambalaj  Componenta A:      bidoane de 2,75 kg 
Componenta B:       saci de 22,25 kg 
Componentele A + B:    unităŃi predozate de 25,00 kg, gata de amestecare 

Depozitarea   

Condi Ńii de depozitare / 
durata de depozitare 

12 de luni de la data fabricaŃiei, dacă se depozitează corespunzător, în ambalajul 
original nedeschis, nedeteriorat şi sigilat, în mediu uscat şi la temperaturi cuprinse 
între +5°C şi +30°C. 
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Date tehnice  

Baza chimic ă Răşini acrilice reactive 

Densitatea Componenta A:            ∼ 0,94 kg/l (DIN EN ISO 2811-1) 
Componenta B:             ∼ 1,38 kg/l 
Mortar gata preparat: ∼ 2,10 kg/l 

Toate valorile de densitate sunt determinate pentru +23°C. 

Coeficient de dilatare 
termic ă 

27 x 10-6 / °C 

Propriet ăŃi mecanice / 
fizice 

 

Rezisten Ńa la 
compresiune 

(EN-191-1) 

 3 ore 24 ore 10 zile 

-10°C  ∼ 50 – 60 N/mm2 - - 

+5°C  ∼ 65 – 70 N/mm2 ∼ 70 – 75 N/mm2 ∼ 75 – 80 N/mm2 

+20°C  ∼ 50 – 60 N/mm2 ∼ 65 – 75 N/mm2 ∼ 75 – 80 N/mm2 
 

Rezisten Ńa la încovoiere (EN-191-1) 

 3 ore 24 ore 10 zile 

-10°C  ∼ 12 – 15 N/mm2 - - 

+5°C  ∼ 15 – 17 N/mm2 ∼ 17 – 19 N/mm2 ∼ 18 – 20 N/mm2 

+20°C  ∼ 12 – 15 N/mm2 ∼ 17 – 19 N/mm2 ∼ 18 – 20 N/mm2 
 

For Ńa de aderen Ńă  > 1,5 N/mm2 (cedare pe beton) (ISO 4624) 

Modul de elasticitate ∼ 12000 N/mm2 (static) (DIN 1048-5) 

Rezisten Ńa   

Rezisten Ńa chimic ă Produsul este rezistent la multe substanŃe chimice. Dacă este necesar, solicitaŃi 
tabelul detaliat cu rezistenŃele chimice. 

Rezisten Ńa termic ă 

 

 

 

 

 
Expunerea* La căldură uscată 

Permanentă  +50°C 

De scurtă durată, max. 7 zile +80°C 

De scurtă durată, max. 12 ore +100°C 

Expunerea pe termen scurt la căldură umedă* de până la 80°C este posibil ă numai 
în mod ocazional (la curăŃarea cu abur, etc.). 

*Nu este admisă expunerea simultană la factori chimici şi mecanici. 

Informa Ńii asupra 
sistemului  

Structura sistemului Mortar de reparaŃii de 5 – 30 mm: 

Amorsă*: 
 

Mortar: 

1 strat de Sikafloor®-13 Pronto cu un uşor conŃinut de nisip de cuarŃ 
de 0,4 – 0,7 mm 

1 strat de Sikadur®-12 Pronto 

 

Mortar de reparaŃii de 20 – 100 mm: 

Amorsă: 
 

Mortar: 

1 strat de Sikafloor®-13 Pronto cu un uşor conŃinut de nisip de cuarŃ 
de 0,4 – 0,7 mm 
1 strat de Sikadur®-12 Pronto + nisip de cuarŃ de 2 – 7 mm uscat în 
etuvă, acoperit (pentru realizarea unei suprafeŃe antiderapante) cu 
nisip de cuarŃ de 0,4 - 0,7 mm împrăştiat 

*opŃional, se recomandă aplicarea unui strat diluat de Sikadur®-12 Pronto 
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Detalii de aplicare 
 

 
Consum / dozare 

Sistemul de acoperire Produsul  Consumul  

Amorsă Sikafloor®-13 Pronto                                      
cu nisip de cuarŃ împrăştiat 

0,30 - 0,50 kg/m2                        

0,50 - 0,80 kg/m2 

Mortar de reparaŃie                       
5 - 30 mm 

Sikafloor®-12 Pronto 2,10 kg/m2/mm 

Mortar de reparaŃie                   
20 - 100 mm 

2 părŃi Sikadur®-12 Pronto +              
max. 1 parte nisip de cuarŃ în amestec: 
 

1 parte nisip de cuarŃ  de 2 – 3 mm 
1 parte nisip de cuarŃ de  3 – 5 mm 
5 părŃi nisip de cuarŃ  de 5 – 7 mm 
 

Acoperire cu nisip de cuarŃ împrăştiat 
(dacă este necesar) 

2,10 kg/m2/mm 
 

 

 

 

0,50 - 0,80 kg/m2 
 

Cifrele prezentate sunt teoretice şi nu includ materialul suplimentar care poate fi 
necesar din cauza porozităŃii şi profilului suprafeŃei, a diferenŃelor de nivel şi uzurii, 
etc. 

Calitatea substratului Substratul din beton trebuie să fie integru şi să aibă o rezistenŃă la compresiune 
suficient de ridicată (minimum 25 N/mm2), cu o rezistenŃă minimă la smulgere de 
1,5 N/mm2. 

SuprafaŃa substratului trebuie să fie curată, uscată şi să nu prezinte contaminări cu 
pământ, ulei, vaselină, tratamente de suprafaŃă şi acoperiri, etc. 

Dacă nu sunteŃi siguri de starea suprafeŃei, aplicaŃi mai întâi produsul pe o 
suprafaŃă test. 

Pregătirea substratului Substraturile din beton se vor pregăti mecanic cu ajutorul unor echipamente de 
sablare sau şlefuire, pentru a îndepărta laptele de ciment şi pentru a obŃine o 
suprafaŃă cu textura liberă. 

Betonul slab trebuie să fie îndepărtat, iar defectele de suprafaŃă (găuri, goluri) 
trebuie să fie complet vizibile. 

Înainte de aplicarea produsului, praful şi particulele neaderente şi friabile trebuie 
îndepărate complet de pe întreaga suprafaŃă, preferabil prin periere şi/sau aspirare.  

 

Condi Ńii / limite de aplicare   

Temperatura substratului  Min. -10°C / max. +30°C.  

Temperatura mediului 
ambiant 

Min. -10°C / max. +30°C.  

Umiditatea substratului ConŃinut de umiditate: ≤ 4% părŃi de greutate. 

Metode de testare: cu umidometru Sika®-Tramex, metoda de măsurare cu carbid 
(CM) sau metoda prin uscare în etuvă. 

Nu se emană umiditate, conform ASTM (test cu folie de polietilenă).  

Umiditatea relativ ă a 
aerului 

Max. 80% u.r. 

Punctul de rou ă AtenŃie la formarea condensului! 

Atât substratul cât şi mortarul neîntărit trebuie să aibă o temperatură cu cel puŃin 
3°C peste punctul de rou ă, pentru reducerea riscului de producere a condensului 
sau exfolirea pardoselii. 

 

Instruc Ńiuni de aplicare 

Amestecul: Componenta A: componenta B = 1 : 8 (la greutate) 

Raportul de amestec poate varia în funcŃie de consistenŃa dorită.                                
Valori limită: componenta A : componenta B = între 1 : 7 şi 1 : 11 (la greutate). 

Pentru un raport de amestec de 1 : 7, Sikadur®-12 Pronto poate fi folosit ca mortar 
turnat. 

Sikadur®-12 Pronto poate fi completat cu nisip de cuarŃ într-un raport de amestec 
de 1 : 0,5. 
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Timpul de amestecare Amestecarea folosind un sac de plastic: 
TurnaŃi cantitatea necesară din componenta A într-un sac de plastic. LegaŃi gura 
sacului şi amestecaŃi intens cu mâna. Pentru golirea sacului, acesta trebuie tăiat la 
gură. 

Amestecarea folosind un vas de amestec 
TurnaŃi cantitatea necesară din comonenta A într-un vas corespunzător pentru 
amestec. AdăugaŃi fără grabă componenta B (pulberea), amestecând constant. Se 
va evita amestecarea în exces pentru a reduce la minim volumul de aer antrenat în 
material. Adăugând componenta pulverulentă B (şi nisip de cuarŃ, dacă este 
necesar) se poate obŃine treptat consistenŃa dorită. 

Unelte de amestecare Pentru prepararea manuală este necesar a se procura un sac de plastic pentru 
amestec. 

Sikadur®-12 Pronto trebuie amestecat foarte bine cu ajutorul unui amestecator 
electric cu turaŃie joasă (300 – 400 rpm) sau un alt echipament corespunzător. 

Metoda de aplicare / 
unelte 

Înainte de aplicare, verficaŃi umiditatea substratului, umiditatea relativă şi punctul de 
rouă. 

Amorsarea: 

AsiguraŃi-vă că suprafaŃa substratului este continuă şi lipsită de porozităŃi. AplicaŃi 
amorsa Sikadur®-13 Pronto cu pensula sau cu rola. 

Mortar de reparaŃie: 

AplicaŃi Sikadur®-12 Pronto cu gletiera, cu şpaclul, etc., sau prin presare cu mâna 
direct pe locul de aplicare (trebuie purtate mănuşi de cauciuc). Mortarul trebuie să 
adere bine la substrat. Aplicarea începe de la centrul zonei de reparat şi se 
continuă spre exterior, înaintând către margini. NeteziŃi suprafaŃa cu gletiera până 
la închiderea tuturor porilor. 

Dacă se doreşte obŃinerea unei suprafeŃe texturate, peste mortarul proaspăt dat cu 
gletiera se poate presăra o cantitate redusă de nisip de cuarŃ. 

Fără adaos de nisip de cuarŃ, ca strat de finisaj, Sikadur®-12 Pronto trebuie aplicat 
cu gletiera în strat de 10 mm grosime, dacă se doreşte obŃinerea unei suprafeŃe 
compacte şi netede. 

CurăŃarea uneltelor CurăŃaŃi toate uneltele şi echipamentul de aplicare cu Thinner K, imediat după 
utilizare. Materialul întărit poate fi îndepărtat doar pe cale mecanică.  

Timp de punere în oper ă  

Temperatura -10°C  +5°C  +10°C  +20°C  

Timpul  ∼ 60 minute ∼ 30 minute ∼ 20 minute ∼ 10 minute 

 
 

Intervalul de timp între 
supraacoperiri 

Înainte de aplicarea produsului Sikadur®-12 Pronto peste Sikadur®-13 Pronto se 
admit următoarele intervale de aşteptare: 

Temperatura 
substratului -10°C  +5°C  +10°C  +20°C  

Timpul minim 55 minute 90 minute 75 minute 60 minute 

Timpul maxim * * * * 
 

Înainte de aplicarea produsului Sikadur®-12 Pronto peste Sikadur®-12 Pronto se 
admit următoarele intervale de aşteptare: 

Temperatura 
substratului -10°C  +5°C  +10°C  +20°C  

Timpul minim 120 minute 60 minute 40 minute 20 minute 

Timpul maxim * * * * 

*Nu există o limită maximă de timp, produsul Sikadur®-12 Pronto putând fi aplicat peste  
Sikadur®-13 Pronto sau Sikadur®-12 Pronto numai după curăŃirea perfectă a 
suprafeŃei.  

Intervalele de timp sunt aproximative şi depind de schimbarea condiŃiilor locale de 
mediu, în special de temperatură şi de umiditatea relativă. 
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Observa Ńii privind 
aplicarea / Limit ări 

Produsul Sikadur®-12 Pronto nu se aplică pe suprafeŃe umede. 

Produsul Sikadur®-12 Pronto proaspăt aplicat trebuie protejat contra umezelii, 
condensului şi apei timp de cel puŃin 1 oră. 

Pentru aplicări la interior folosiŃi un echipament de amestecare anti-scântie. 

Întotdeauna asiguraŃi o ventilaŃie corespunzătoare când aplicaŃi Sikadur®-12 Pronto 
în spaŃii închise.  

În vederea asigurării unei întăriri optime a materialului aplicat la interior, aerul din 
incintă trebuie reîmprospătat de cel puŃin şapte ori pe oră. În timpul aplicării şi 
întăririi folosiŃi un echipament de aerisire adecvat (anti-explozie), cu jet puternic de 
aer proaspăt care să spulbere vaporii din încăpere. 

Se vor efectua încercări pentru diverse amestecuri de mortar pentru a stabili 
granulozitatea optimă a agregatelor. 

Unelte 
Furnizor recomandat: 
PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, telefon: +49 40/5597260, www.polyplan.com 
Gletieră zimŃată pentru aplicarea straturilor de acoperire netede: racletă cu 
suprafaŃă mare - nr. 565, lamă cu dinŃi - nr. 25. 
 
Evaluarea şi tratarea incorectă a fisurilor pot cauza reducerea duratei de viaŃă a 
acoperirii şi reapariŃia acestora. 

Grosimea minimă a stratului: 5 mm. 

Întrucât mortarele polimerice aderă pe suprafaŃa cofrajelor, orice cofraj trebuie să 
fie uns din abundenŃă cu un produs de decofrare corespunzător. 

Detalii privind înt ărirea   

Produs aplicat, preg ătit 
de utilizare 

 

 
 -10°C +5°C +10°C +20°C 
Trafic uşor ∼ 120 minute ∼ 60 minute ∼ 40 minute ∼ 20 minute 
Întărire completă ∼ 12 ore ∼ 8 ore ∼ 6 ore ∼ 3 ore  

Valori de referin Ńă Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. 
Datele efectiv determinate pot varia din cauza unor circumstanŃe independente de 
controlul nostru. 

Restric Ńii locale Vă rugăm sa ŃineŃi seamă că performanŃa produsului poate varia de la Ńară la Ńară, 
datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de 
aplicare, consultaŃi Fişa Tehnică locală a produsului. 

Informa Ńii privind 
igiena şi protec Ńia 
muncii 

Pentru informaŃii şi recomandări privind siguranŃa la manipularea, păstrarea şi 
depozitarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta versiunea cea mai recentă 
a Fişei de Securitate a materialului, care cuprinde informaŃii de ordin fizic, ecologic 
şi toxicologic, precum şi alte elemete privind siguranŃa. 

Prevederi juridice InformaŃiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a  
produselor Sika sunt furnizate cu bună credinŃă, în baza cunoştinŃelor actuale şi 
experienŃei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, 
manipulat şi aplicat în condiŃii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În 
practică, diferenŃele de material şi de substrat, precum şi condiŃiile concrete din 
teren sunt de aşa manieră încât, nici o garanŃie în raport cu vandabilitatea sau 
utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând 
din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaŃii, din alte 
recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul 
produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru 
atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări 
caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale 
terŃilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanŃă cu condiŃiile generale de 
vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă 
versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere. 
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