SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT
PRO STAVEBNICTVÍ:
GRAFFITI A LETÁKY JSOU VELKÝM
PROBLÉMEM VŠUDE
V USA jsou odhadované
náklady na odstranění graffiti
až 1,3 miliardy dolarů
> 10 milionů eur investuje
Francie na odstranění graffiti

> 100 000
PLAKÁTŮ musí
být v Paříži
každoročně
odstraněno …

Městská síň v Sydney vynaloží okolo 1 milionu
dolarů na odstranění plakátů

KONEC VANDALISMU – VELKÉ ÚSPORY
ODSTRAŇTE GRAFFITI JEDNODUŠE POUŽITÍM
ZÁKLADNÍHO TLAKOVÉHO ČISTIČE NEBO
STUDENOU VODOU A HADŘÍKEM. SPADLÉ
PLAKÁTY STAČÍ JEN ODKLIDIT.

Sikagard®-850 Clear
HYDROIZOLACE

VÝROBA BETONU

SANACE A OCHRANA BETONU

ANTI-GRAFFITI
ANTI-POSTER ochranný nátěr
Trvalé řešení, ihned k použití

LEPENÍ A TMELENÍ

PODLAHY

STŘECHY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:
www.sika.cz
KDO JSME
Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím
postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu
ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení v 100 zemích po celém
světě a vyrábí ve více než 300 výrobních závodech. Více než 25 000 zaměstnanců generuje
roční tržby ve výši 8,1 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.
Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.
Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.

SIKA CZ, S.R.O.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel.: +420 800 116 116
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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Sikagard®-850 Clear Anti-Graffiti a Anti-Poster ochranný nátěr
VÝHODY

JEDNODUCHÉ A TRVALÉ ŘEŠENÍ

PRO VŠECHNY TYPY PODKLADŮ

Sikagard®-850 Clear, Anti-Graffiti and Anti-Poster
je transparentní, odolný UV záření. Vytváří lehce
lesklý povrch, který zvýrazní barvu podkladu.
́ Připraven
k použití
́ Jednoduchá
aplikace

BETON
opatřený nátěrem (použít Sikagard®-850 Activator) nebo
bez nátěru (použít Sikagard®-850 Primer)
́ Trvalé řešení
́ Po odstranění
graffiti není
třeba nátěr
obnovovat

́ Bez horké vody
́ Bez vysokotlakého
čističe
́ Bez chemických
čističů

ZDIVO
opatřené nátěrem (použít Sikagard®-850 Activator) nebo
pokud je povrch natřen hydrofobní impregnací (použít Sikagard®
-850 Primer)

́ Plakáty spadnou
dolů vlastní
vahou

DŘEVO
přírodní bez nátěru (nevyžaduje primer) nebo
opatřené nátěrem (použít Sikagard® -850 Activator)

