Omítkové systémy
SikaWall®
pro povrchové úpravy stěn v interiéru
a exteriéru

TYPICKÁ VÍCEVRSTVÁ
SKLADBA INTERIÉROVÉ
STĚNY NA NOVÉ ZDIVO

SNADNÁ ZPRACOVATELNOST
PRO DOKONALE HLADKÉ
STĚNY

(cihelné zdivo, pórobeton, betonové cihly a tvárnice)

Omítky a štuky řady SikaWall® nabízí kvalitní řešení pro úpravu vašich
stěn v interiéru a exteriéru.
S produkty se snadno pracuje, rychle schnou, jsou vhodné pro různé
druhy zdiva a vytvářejí dokonale vyrovnaný a hladký povrch stěn. Můžete
je použít při rekonstrukci domu i pro novostavby.

1. SikaMur®-103 Duo, SikaMur®-105 Zdicí
Zdicí malta
2. S
 ikaWall®-50 Kontakt
Postřik ke sjednocení savosti a zlepšení přídržnosti
3. S
 ikaWall®-100 Ruční nebo SikaWall®-110 Strojní
Jádrová omítka
4. S
 ikaWall®-160 Štuk, SikaWall®-150 Štuk
Jemná štuková omítka
5. F
 inální úprava stěny
Nátěr interiérovou barvou, tapetování, dekorativní stěrka atp.
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Omítkové systémy SikaWall®
SNADNÁ ZPRACOVATELNOST PRO DOKONALE HLADKÉ STĚNY
Produkt

SikaWall®-50 Kontakt

SikaWall®-100 Ruční

SikaWall®-110 Strojní

SikaWall®-171 Jednovrstvá

SikaWall®-140 Exteriér

SikaWall®-145 Štuk bílý

SikaWall®-150 Štuk

SikaWall®-160 Štuk

Popis

Cementová omítka / cementový
postřik

Vápenocementová jádrová omítka
pro vyrovnání povrchu, pro ruční
zpracování

Vápenocementová jádrová omítka
pro vyrovnání povrchu, pouze strojní
zpracování

Vápenocementová jednovrstvá
omítka pro strojní a ruční zpracování

Vápenocementový štuk určený
k ručnímu provádění vnitřních
i vnějších omítek

Vápenocementový štuk s bílým
cementem určený k ručnímu
provádění vnitřních i vnějších
omítek

Vápenný štuk určený k ručnímu
provádění vnitřních omítek

Vápenný štuk určený k ručnímu
provádění vnitřních omítek

Vlastnosti

́
́
́
́

́
́
́
́

́ mrazuvzdorná
́ zrnitost do 1,4 mm
́ kategorie CS II, pevnost v tlaku
1,5–5,0 MPa

́
́
́
́

lehce zpracovatelná
mrazuvzdorná
zrnitost do 0,9 mm
kategorie CS II, pevnost v tlaku
1,5 –5,0 MPa

́
́
́
́

mrazuvzdorný
jemný, prodyšný štuk
zrnitost do 0,6 mm
světle šedý

́
́
́
́

mrazuvzdorný
jemný, prodyšný štuk
zrnitost do 0,6 mm
bílý

́ jemný, prodyšný štuk
́ zrnitost do 0,6 mm
́ přírodně bílý

́ jemný, prodyšný štuk
́ zrnitost do 0,5 mm
́ přírodně bílý

Použití

́ vhodná do interiéru i exteriéru
́ pro stěny a stropy
́ podklad: cihelné zdivo, beton,
pórobeton, vápenopískové cihly
a bloky
́ jako postřik pro zlepšení
adheze podkladu před použitím
jádrových omítek a strojní
provádění omítek tam, kde
je požadována vyšší pevnost
omítky
́ případně vhodná jako konečná
omítka např. ve sklepích

́ vhodná do interiéru i exteriéru
́ pro stěny a stropy
́ podklad: cihelné zdivo, beton,
vápenopískové cihly a bloky
́ ruční provádění jádrových
omítek
́ vhodný podklad pro jemné
štukové omítky

́ vhodná do interiéru i exteriéru
́ pro stěny a stropy
́ podklad: cihelné zdivo, beton,
pórobeton, vápenopískové cihly
a bloky
́ strojní provádění jádrových
omítek
́ vhodný podklad pro jemné
štukové omítky
́ vhodná jako jednovrstvá omítka
do technických prostor (sklepy,
garáže apod.) v tloušťce
min. 10 mm

́ vhodná do interiéru i exteriéru
́ pro stěny a stropy
́ podklad: cihelné zdivo, beton,
pórobeton, vápenopískové cihly
a bloky
́ strojní a ruční provádění
jednovrstvých omítek
́ vhodný podklad pro jemné
štukové omítky
́ vhodný podklad pro malbu,
fasádní nátěry, nástřiky
a šlechtěné omítky

́
́
́
́

vhodný do interiéru i exteriéru
pro stěny a stropy
ruční provádění štukové omítky
vhodným podkladem jsou
omítky z řady SikaWall® (např.
SikaWall®-100, 110, 171 a 50)

́
́
́
́

vhodný do interiéru i exteriéru
pro stěny a stropy
ruční provádění štukové omítky
vhodným podkladem jsou
omítky z řady SikaWall® (např.
SikaWall®-100, 110, 171 a 50)
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́
́
́

Doporučená tloušťka
vrstvy

Postřik: 3 mm
Omítka: 10–50 mm
(max. 30 mm na stropech)

10–30 mm

10–50 mm
(max. 30 mm na stropech)

10–30 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Vydatnost balení

Postřik: cca 5,4 m2 (tl. vrstvy 3 mm)
Omítka: cca 1,8 m2 (tl. vrstvy 10 mm)

1,4 m2 (tl. vrstvy 10 mm)

1,8 m2 (tl. vrstvy 10 mm)

1,8 m2 (tl. vrstvy 10 mm)

12 m2 (tl. vrstvy 2 mm)

10 m2 (tl. vrstvy 2 mm)

11 m2 (tl. vrstvy 2 mm)

11 m2 (tl. vrstvy 2 mm)

Zpracování

Ručně nebo strojně, povrch se
srovná hliníkovou latí.

Ručně, povrch se srovná hliníkovou
latí.

Strojně nebo ručně, povrch se
srovná hliníkovou latí.

Strojně nebo ručně, povrch se
srovná hliníkovou latí.

Ručně, povrch se zatočí plstěným
hladítkem nebo tzv. houbou.

Ručně, povrch se zatočí plstěným
hladítkem nebo tzv. houbou.

Ručně, povrch se zatočí plstěným
hladítkem nebo tzv. houbou.

Ručně, povrch se zatočí plstěným
hladítkem nebo tzv. houbou.

lehce zpracovatelná
mrazuvzdorná
zrnitost do 1,4 mm
kategorie CS III, pevnost v tlaku
3,5–7,5 MPa

lehce zpracovatelná
mrazuvzdorná
zrnitost do 3,1 mm
kategorie CS II, pevnost v tlaku
1,5–5,0 MPa

vhodný do interiéru
pro stěny a stropy
ruční provádění štukové omítky
vhodným podkladem jsou
omítky z řady SikaWall® (např.
SikaWall®-100, 110, 171 a 50)

vhodný do interiéru
pro stěny a stropy
ruční provádění štukové omítky
vhodným podkladem jsou
omítky z řady SikaWall® (např.
SikaWall®-100, 110, 171 a 50)

KNOW-HOW
Z VELKÝCH STAVEB
DO VAŠICH DOMOVŮ
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Váš distributor:

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální produktový a bezpečnostní listy.

SIKA CZ, S.R.O.
Bystrcká 1132/36,
624 00 Brno
Česká republika
Tel. +420 546 422 464
www.sika.cz

@sikacz
SikaCzechRepublic
SikaCZsro

