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Lepení měkkých podlahových krytin

s lepidly SikaBond®
Sika má rozsáhlý sortiment výrobků pro podlaháře, který je nyní doplněn o lepidla pro lepení měkkých krytin.
Uzavírají tak celý systém lepení podlahových krytin včetně samonivelačních vyrovnávek, penetrací a produktů
pro speciální aplikace. Získáte tak systémové řešení od jednoho dodavatele.

Produkty
SikaBond ® Lino-1
Jednokomponentní,
bezrozpouštědlové lepidlo
s vysokou počáteční přídržností
pro lepení linolea.
Použití:
• linoleum v rolích;
• marmoleum ®;
• korkové dílce;
• vhodné pro savé podklady.
Výhody:
• bezproblémové lepení
(i linolea s vysokým vnitřním pnutím);
• snadná aplikace a dlouhý otevřený čas;
• bez obsahu rozpouštědel a nízké emise (EC-1);
• kompatibilní se systémy podlahového vytápění;
• vhodné pro pojíždění kolečkovými židlemi.

Společnost Sika je schopna poskytnout vhodné řešení ať již potřebujete lepit
vinyl, koberce, linoleum nebo korek, dlažbu na balkoně nebo přírodní kámen
a dřevěné podlahoviny elastickými lepidly se snadnou zpracovatelností. Také
speciální cementové, epoxidové nebo polyuretanové podlahové systémy
pro designové nebo průmyslové oblasti nebo odolné komfortní podlahové
systémy pro snížení kročejového hluku.
S vedlejšími produkty, jako jsou samonivelační vyrovnávací hmoty,
penetrační nátěry, vlhkostní bariéry a unikátní aplikační zařízení Sika,
je prakticky možné splnit požadavky na jakoukoliv podlahu. Udržitelná
a inovační řešení firmy Sika mohou rovněž přispět ke zlepšení pracovních
podmínek, urychlení pracovních postupů, a proto také výrazně snížit náklady
na podlahu.
Lepidla SIKABOND ® pro měkké krytiny
V závislosti na podložce podlahové krytiny (PVC, guma, filc, syntetické
nebo jutové textilie apod.) vybíráme typ nejvhodnějšího lepidla. Musíme
vzít v úvahu také podmínky prostředí a savost podkladu, které mají zásadní
vliv na dobu odvětrání, otevřený čas a dobu schnutí lepidla.
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SikaBond ® Vinyl-1
Jednokomponentní,
bezrozpouštědlové disperzní lepidlo
pro lepení vinylových krytin.
Použití:
• PVC krytiny v rolích a dílcích;
• PVC designové krytiny;
• heterogenní krytiny
s filcovým rubem;
• koberce se syntetickým nebo filcovým rubem;
• vhodné pro savé i nesavé povrchy.
Výhody:
• široké spektrum aplikací;
• vysoká počáteční přídržnost, vysoká lepicí síla;
• snadná aplikace a dlouhý otevřený čas;
• bez obsahu rozpouštědel a nízké emise (EC-1);
• kompatibilní se systémy podlahového vytápění;
• vhodné pro pojíždění kolečkovými židlemi.
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SikaBond ® Carpet-1
Jednokomponentní,
bezrozpouštědlové disperzní lepidlo
pro lepení koberců.

Typické skladby
Pokládka na rovné savé povrchy
1.	Anhydritové potěry,
cementové potěry;
2. Sika ® Level-01 Primer
(v případě silně nasákavého
podkladu);
3. SikaBond ® – lepidlo;
4. podlahová krytina.

Použití:
• koberce se syntetický rubem;
• paropropustné textilní
podlahové krytiny;
• podlahové krytiny s rubovou stranou
z netkané textilie;
• plstěné textilní krytiny;
• na savé podklady.
Výhody:
• velmi silná počáteční přídržnost;
• snadná aplikace;
• bez obsahu rozpouštědel a nízké emise (EC-1);
• kompatibilní se systémy podlahového vytápění;
• vhodné pro pojíždění kolečkovými židlemi.
Při lepení podlahových krytin lepidly SikaBond ® doporučujeme použít
samonivelační stěrky Sika ® Level a penetrační nátěry pro zajištění kvalitního
povrchu podkladu pod aplikované lepidlo a krytinu.

Pokládka na nerovné povrchy s vysokým
obsahem vlhkosti (≤ 4 %)
1. Cementový potěr;
2. Sika ® Primer MB nebo
SikaBond ® Rapid DPM
(prosypat křemičitým pískem);
3. Sika ® Level (od 2 do 30 mm
H2O
podle produktu, ale min. 2mm
a pro pružné povrchy min. 3mm tloušťka vrstvy);
4. SikaBond ® – lepidlo;
5. podlahová krytina.
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INZERCE

Lepidla profesionálů
Pro všechny druhy
podlahovin
marmoleum
linoleum
vinyl, PVC a CV krytiny
koberec / textilní krytiny
korkové a plstěné krytiny

Na všechny podklady
beton a cementové stěrky
anhydrit
zbytky lepidel, asfaltu
zvýšená vlhkost
podlahové topení

Technický a obchodní servis: www.sika.cz

