Sika
Hidegburkolási
Rendszer

Sika Know-how
Fogd és Vidd

n Vízszigetelés
n Ragasztás
n Hézagtömítés
professzionális
szinten
Az Ön Sika képviselője

04/2011

Rendszer

A Sika ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik, és ajánlja Önnek magas
minőségű teljes termékskáláját.

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: 371-20-20
Telefax: 371-20-22
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

Sika Hidegburkolási

Sika Hidegburkolási Rendszer
Sikalastic®-200 W

Gyorskötésű, rugalmas, cementkötésű habarcs
vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Félrugalmas, többcélú simítóhabarcs víz- és
nedvesség elleni szigeteléshez.

Nedves helyiségek beltérben alkalmazható vízszigetelő bevonata.
Feldolgozható függőleges és vízszintes alapfelületre.

Alkalmazható bel- és fedett kültérben:
 Fürdőszobák, nedves üzemű
helyiségek, konyhák, úszómedencék,
erkélyek és teraszok, alapfalak,
tározók, tartályok építésénél
 Használható pozitív és negatív
víznyomással szemben
 Átfesthető oldószeres festékkel

 Egykomponensű, használatra kész
 Öregedés- és hőálló
 Rugalmas és repedésáthidaló
 Feldolgozható betonra, habarcsra,
vakolatra, gipszlapra, gipszkartonra,
csempére és égetett kerámiára, fára,
faanyagú építőlemezre

Sika® Ceram-203

SikaBond®-T8

Sika® Ceram-520 TG

Flexibilis, nagyteljesítményű, cement kötőanyagú, vékonyágyazatú
csemperagasztó. Külső és belső felületekre (vízszintes és függőleges).

Poliuretán kötőanyagú, flexibilis, vízszigetelő
burkolatragasztó. Vizszigetelés és ragasztás egy termékkel.

Magas minőségű, flexibilis fugázóanyag, bel- és kültéri, falak
és padlók 2 és 20 mm közötti hézagainak kitöltésére.

 Beltéri és kültéri ragasztó a vízszigetelt
csempézett felületekhez 		
(csak vízszintesen)
 Létrehozza a vízszigetelő réteget és
ragasztja a csempét betonra, habarcsra
és meglévő csempére
 Erkélyekre, teraszokra, konyhákba,
fürdőszobákba és egyéb területekre,
melyek víznek kitettek

 Szokásos alkalmazása fürdőszobák,
konyhák, erkélyek, teraszok,
úszómedencék falai és padlói
 Magas és alacsony
nedvszívóképességű greslapra,
kerámiára, természetes és mesterséges
kövekből készült falburkoló elemekhez
(5 mm vastagságig)
 Alkalmas homlokzatra, régi
csempére és padlófűtésre
 C2TeS1 minősítésű

 Használható kerámiához, gránithoz,
üveg- és márványmozaikhoz,
klinkertéglához, természetes és
mesterséges kőhöz, kályhacsempéhez
 Felhasználható erkélyek, teraszok,
padlófűtéses burkolatok,
úszómedencék stb. fugázásához
 Sima fugafelület víztaszító hatással
 Színek: fehér, világos szürke, szürke,
antracit, bézs

Sika® SealTape-S

Sanisil®

Sikasil®-C

Rugalmas vízszigetelő szalag belső és külső repedések,
nyílások, szegélyek tömítésére nedves igénybevételhez.

Egykomponensű, ecetsavasan szilárduló,
rugalmas szaniter tömítőanyag.

Egykomponensű, semlegesen szilárduló, tartósan
gomba- és penészálló rugalmas szilikon tömítőanyag.

Csőáttörésekhez és burkolási
rendszerekhez:
 Fürdőszobák, nedves helyiségek,
konyhák, úszómedencék, erkélyek
& teraszok, alapfalak, víztárolók,
tartályok
 Beltéri és kültéri, függőleges
és vízszintes használatra
 Dilatációs és csatlakozási hézagokhoz
 Egyszerűen feldolgozható

 Kiválóan ragad különféle anyagokra
 Kimagaslóan UV- és időjárásálló
 Kül- és beltéri felhasználásra
 Színek: bézs, fekete, szürke, fehér

A Sika páratlan megoldása: vízszigetelés
és csemperagasztás egy termékkel!
Az Ön padlóburkolatának ragasztását
és vízszigetelését megoldja ez az
egykomponensű poliuretán termék.

Fürdőszobák, konyhák és teraszok
vízszigeteléséhez és burkolatragasztásához.

n Csak egy termék: víz ellen szigetel és ragaszt
n Gyors kötés
n Csökken a kopogóhang
n Fokozott komfort és biztonság
n Nincs keverés (víz, vödör stb.)
n Könnyű kezelés – csak egy termék kell
n Kevesebb a hulladék

Mercat Santa Caterina, Barcelona

 Alkalmas üvegezéshez és időjárásnak
ellenálló feldolgozáshoz, mint pl. üveg,
fémek, festett felületek, fa, akrilfesték,
polikarbonát, kerámia csempe valamint
fürdőszobai alkalmazások.
 Kimagasló UV- és időjárásálló
 Kül- és beltéri felhasználásra
 Színek: transzparens, fehér, fekete,
barna, bézs, betonszürke

Csempézés

Többcélúan alkalmazható habarcs:
 Fürdőszobák, nedves üzemű
helyiségek, konyhák, úszómedencék,
erkélyek és teraszok, alapfalak,
tározók, tartályok építésénél
 Különlegesen rugalmas 		
és repedésáthidaló
 Erősítő szövetbetét használata 		
nem szükséges
 Kiváló tapadás különféle alapfelülethez
 Kitűnő megmunkálhatóság

SikaBond®-T8

Vízszigetelés

SikaTop® Seal-107

Tömítés

Sikalastic®-152

Know-how Fogd és Vidd!

