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SPOLEČNOST SIKA
Úspěšný příběh společnosti Sika začal
již před více než 100 lety, kdy vizionářský
zakladatel Kaspar Winkler vyvinul
Sika-1, urychlovací těsnicí přísadu pro
malty, která se používala pro zajiištění
vodotěsnosti tunelu Gotthard. Jeho
vynález umožnil Švýcarské železniční
společnosti elektrifikovat toto důležité
spojení mezi severní a jižní Evropou
a položil tak základy budoucí společnosti.
Od té doby se Sika vyvinula do úspěšné
specializované průmyslové společnosti
s vedoucí pozicí při vývoji a výrobě
inovativních řešení pro lepení, těsnění,
tlumení, zesilování a ochranu ve
stavebnictví a průmyslu (automobily,
autobusy, nákladní automobily, vlaky,
fasády, solární a větrné elektrárny).
Produktová řada byla navržena tak,
aby byla schopna vyřešit řadu projektů,
kde jsou zapotřebí vysoce kvalitní
střešní izolace, přísady do betonu,
speciální malty, tmely a lepidla,
zesílení konstrukcí, ochranné nátěry,
podlahové krytiny a hydroizolační
systémy. Řešení, ověřená řadou aplikací
na náročných stavbách a s důvěrou
profesionálů po celém světě.
Dnes, přítomna ve 100 zemích, Sika
pokračuje v aktivní spolupráci s inženýry,
architekty, projektanty, dodavateli,
výrobci a dalšími odborníky z průmyslu
a udržuje si jméno důvěryhodného
a solidního partnera.

VÍCE JAK

VÍCE JAK

SÍŤ

ZKUŠENOSTÍ

PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÝCH CENTER

Získává důvěru našich zákazníků

Splňuje místní požadavky na nabídku
kvalitních produktů

Vyvíjí chytrá řešení pomocí
nejmodernějších technologií

100 LET

200 VÝROBNÍCH ZÁVODŮ

GLOBÁLNÍ PŘÍTOMNOST VE

VÍCE JAK

NA VŠECH KONTINENTECH

ANGAŽOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Sdílí globální odborné znalosti a přenáší na místní trhy

Podporuje naše zákazníky kdekoliv a kdykoliv

101 ZEMÍCH
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SEDM CÍLOVÝCH TRHŮ SIKA
Sika působí na sedmi cílových trzích – výroba betonu, hydroizolace,
střechy, podlahy, lepení a tmelení, sanace a ochrana betonu
a průmysl – dodává svým zákazníkům inovativní produkty,
systémy a služby, které zvyšují funkčnost, trvanlivost, bezpečnost
a estetiku staveb, infrastruktury, dopravních prostředků nebo jiných
průmyslových výrobků.

PODLAHY

Ať už vytváříte novou stavbu, nebo prodlužujete životnost stávající
konstrukci, Sika vám vždy poskytne technologicky pokročilá řešení
na míru, která nejlépe vyhovují náročným potřebám Vašeho projektu.
Naše výrobky splňují nejnovější průmyslové standardy a předpisy,
které vám dávají naprostý klid a jistotu práce se spolehlivým
dodavatelem.

VÝROBA BETONU

LEPENÍ & TMELENÍ

HYDROIZOLACE

SANACE A OCHRANA BETONU

STŘECHY

PRŮMYSL
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SYSTÉMOVÉ
ŘEŠENÍ IZOLACÍ
PLOCHÝCH
STŘECH

www.kvkparabit.com

MALTY

SPECIALISTA
NA MODERNÍ
A HISTORICKÉ
STAVBY

HOSPITAL KUKS

www.kvk.cz

ZÁMEK VALTICE

OMÍTKY

TMELY

KOMPLETNÍ
STAVEBNÍ
MATERIÁLY

BETONY

LITÉ
PODLAHY

CITLIVÉ ŘEŠENÍ OPRAV
HISTORICKÝCH STAVEB
S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Vlastnosti a složení materiálů lze
upravit pro konkrétní použití

LETOHRÁDEK HVĚZDA, PRAHA

RENOVACE ZÁMKU, BROUMOV

Sika nabídka výrobků a systémů zahrnuje hydroizolační folie, tekuté
hydroizolační folie, vodotěsné malty, speciální systémy pro balkony, izolace
pro parkovací domy, řešení koupelen a sprchové kouty.
Rozsáhlá řada Sika hydroizolačních řešení a systémů byla testována a použita
na největších a nejvýznamnějších stavebních projektech a prestižních
budovách po celém světě. Praktické zkušenosti vedly k vysoké odbornosti
v oblasti hydroizolačních systémů pro každou aplikaci hydroizolace v každém
projektu našich distribučních partnerů.
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HYDROIZOLACE

POŽADAVKY NA VODOTĚSNOST NAJDEME U VŠECH TYPŮ STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ, pro střechy, venkovní stěny a fasády. V interiéru to jsou izolace
koupelen, nádrže na vodu, balkony, podlahy parkovacích domů, tam všude
potřebujeme řešení pro hydroizolaci včetně detailů.

Sika® MonoTop-108 WaterPlug
Extra rychlá malta pro zastavení průsaků vody
POUŽITÍ
́́ okamžité zastavení průsaků vody z negativní
strany konstrukce (trhliny, praskliny, spáry,
díry apod.)
́́ okamžité utěsnění drenážních bodů během
provádění hydroizolačních prací

POPIS A VÝHODY
́́ vhodné pro betonové a cementové podklady
́́ snadné použití, pouze s přidáním vody
́́ extra rychle tuhnoucí – i v přítomnosti tekoucí
vody nedochází k vymývání

BARVA
šedá
BALENÍ
5 kg sáček,
4× sáček = 1 papírová
krabice

Sika® MonoTop-109 WaterProofing
Jednoduše aplikovatelná vodotěsná malta na cementové bázi
POUŽITÍ
Cementová vodotěsná malta pro rychlé opravné
práce na mnoha konstrukcích jako jsou např. sklepy,
suterény, bazény, jímky, šachty apod.

POPIS A VÝHODY
́́ okamžitě připravená k aplikaci na většinu
podkladů
́́ vynikající přilnavost
́́ rychle vytvrzuje
́́ krátká čekací doba před aplikací další vrstvy
́́ dobrá zpracovatelnost
́́ spotřeba 5 kg na cca 2 m²

BARVA
šedá
BALENÍ
5 kg sáček,
4× sáček = 1 papírová
krabice
SPOTŘEBA
5 kg / cca 2 m²
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Částečně elastická vodotěsná stěrka a ochranný pačok. 2komp.
cementová stěrka modifikovaná polymery do interiéru i exteriéru
POUŽITÍ
́́ vodotěsná stěrka na beton, cementovou omítku,
zdivo a tvárnice, vhodná do interiérů i exteriérů.
́́ ochrana betonových konstrukcí před účinky
posypové soli a mrazu
́́ středně elastická ochrana vodotěsné konstrukce
stěn suterénů při rekonstrukcích nebo
na novostavbách
́́ ochrana konstrukce suterénů a sklepů
(pokud nejsou vystaveny působení
hydrostatického tlaku)
́́ utěsnění vlasových trhlin v nepohyblivých
betonových konstrukcích
́́ hydroizolace teras a balkonů a všech ploch
vystavených povětrnostním vlivům

POPIS A VÝHODY
́́ jednoduchá aplikace stěrkou
́́ nepřidává se voda
́́ snadné a rychlé míchání
́́ vynikající přilnavost k podkladu
́́ vhodný i na matově vlhké podklady
́́ chrání beton před karbonatací a před
pronikáním vody
́́ nezpůsobuje korozi oceli
́́ přetíratelný
́́ atest na radon
́́ protokol odolnosti proti CHRL
́́ vyhovuje sanační normě ČSN EN 1504

BARVA
komp. A: bílá tekutina
komp. B: šedý prášek
BALENÍ
25 kg = komp. A+B
SPOTŘEBA
~2,0 kg/m²/mm

Sika® MonoTop-120 Seal
Cementová hydroizolační stěrka pro přímý styk s pitnou vodou

POUŽITÍ
́́ Sika® MonoTop-120 Seal se používá pro ochranu
betonových konstrukcí před pronikáním vody
ve vodojemech, nádržích, bazénech, koupelnách,
podzemních konstrukcích atd.
́́ Stěrka je vhodná pro přímý styk s pitnou vodou
(vodojemy, nádrže na vodu).

POPIS A VÝHODY
́́ 1komponentní, pouze přidejte vodu
́́ významným způsobem snižuje
nasákavost betonu
́́ pro ruční i strojní aplikaci
́́ paropropustná
́́ mrazuvzdorná
́́ atest na přímý styk s pitnou vodou

BARVA
šedá
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~2,0 kg/m²/mm
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SikaTop® Seal-107

Sikalastic®-152
Vysoce flexibilní vodotěsná stěrka. 2komp. vlákny vyztužená
vodotěsná stěrka se schopností překlenout trhliny
POUŽITÍ
Univerzální vodotěsná stěrka pro:
́́ balkóny, terasy, základy, místnosti vystavené
vlhku apod.
́́ vodotěsné záchytné konstrukce: kanály, nádrže,
jímky, betonová potrubí, plavecké bazény
́́ inženýrské objekty: mosty a viadukty, římsy
́́ ochrana před zatékáním: sklepy, garáže, šachty

POPIS A VÝHODY
́́ vysoce elastický • překlenující trhliny
́́ není třeba další vyztužení
́́ výborná přídržnost na většinu podkladů
́́ netoxický
́́ vyhovuje sanační normě ČSN EN 1504

BARVA
šedá
BALENÍ
33 kg = komp. A+B
SPOTŘEBA
~1,70 kg/m²/mm

Sikagard®-720 EpoCem®
3-komponentní jemná stěrka na cemento-epoxidové bázi

POUŽITÍ
́́ jako plošná stěrka pro vyrovnávky tloušťky
0,5–3 mm na horizontálních a vertikálních
plochách
́́ na povrchy s vysokým obsahem vlhkosti,
především na čerstvý beton
́́ vhodná pro zaplnění pórů při reprofilaci, uhlazení
a vyrovnaní betonových povrchů
́́ pro venkovní i vnitřní použití

POPIS A VÝHODY
́́ lepší chemická odolnost než běžné PCC malty
́́ vynikající ochrana betonu v agresivním prostředí
́́ jednoduchá a rychlá aplikace

BARVA
šedá
BALENÍ
21 kg = komp. A+B+C
komponent A: 1,14 kg
komponent B: 2,86 kg
komponent C: 17,00 kg
SPOTŘEBA
~2,0 kg/m²/mm
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Sikalastic®-220 W
Hydroizolační nátěr pro koupelny, sprchy, kuchyně. 1komp. tekutý
nátěr bez rozpouštědel vytváří hydroizolační systém, který tvoří
vodotěsnou flexibilní vrstvu odolnou vzniku trhlin
POUŽITÍ
́́ pružný nátěrový systém pro vytvoření vodotěsné
vrstvy v interiéru na stěně a podlaze; vhodný
do vlhkých prostor jako jsou kuchyně, koupelny,
sprchy, provozní místnosti, okolí bazénu, chodby,
schodiště apod.
́́ nátěr musí být po vyschnutí převrstven dlažbou
či obkladem
́́ Sikalastic®-200 W má dobrou přídržnost
na: betonu, maltách, omítce, obkladech,
sádrokartonu, keramice, dřevěných panelech
(dřevotříska apod.)

POPIS A VÝHODY
́́ připravený přímo k použití
́́ neobsahuje rozpouštědla
́́ bez zápachu
́́ překlenuje trhliny
́́ vodotěsný nátěr
́́ paropropustný
́́ vhodný pro svislou i vodorovnou aplikaci
́́ rychle vytvoří účinnou ochranu plochy: lepených
či kotvených obkladů a vytvoří vrstvu odolnou
vůči opotřebení
́́ těsnění rohů, koutů, prostupů pomocí těsnicí
pásky Sika® SealTape-S

BARVA
světle žlutá
BALENÍ
7 kg kbelík

SPOTŘEBA
~1,2 kg/m²

Sika® SealTape-S
Elastická těsnicí páska pro těsnění spár, koutů a rohů,
vhodné do interiérů a exteriérů i na vlhký podklad
POUŽITÍ
́́ těsnění průchodů potrubí, detaily u dlažby
na balkónech, v kuchyních, sprchových koutech,
bazénech, sklepech apod.
́́ do interiérů i exteriérů, k vodorovné i svislé
aplikaci
́́ pro dilatační a pracovní spáry
́́ těsnění rohů a koutů při použití materiálu
Sikalastic®-200 W, SikaTop® Seal-107
a Sikalastic®-152
́́ pro rohy a kouty, instalace a vtoky

POPIS A VÝHODY
́́ 70 mm šířka elastické části, 120 mm
celková šířka
́́ vhodná i na bitumenové povrchy
́́ odolná vůči vodě, působení teplot
(-30 °C až +90 °C), chemikáliím a kyselinám
́́ snadná manipulace

BARVA
žlutá (páska),
bílá (tkanina)
BALENÍ
role 10 a 50 m
vnitřní a vnější roh

SPOTŘEBA
podle použití
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SikaSwell® S-2
Bobtnavý těsnicí tmel pro prostupy a pracovní spáry
betonových konstrukcí
POUŽITÍ
Tmelení vodonepropustných konstrukcí:
́́ pracovní spáry
́́ prostupy potrubí
́́ prostupy stěn a podlah
́́ těsnění kabelového vedení
́́ pracovní spáry mezi původní a novou stavbou

POPIS A VÝHODY
́́ hydrofilní – při styku s vodou zvětšují objem
́́ snadno aplikovatelný
́́ trvale voděodolný
́́ dobrá adheze k většině podkladů
́́ hospodárný
́́ rovnoměrná expanze nepoškozuje beton
́́ snadno se přizpůsobuje různým detailům

BARVA
červená
BALENÍ
kartuše 300 ml,
monoporce 600 ml
SPOTŘEBA
kartuše 300 ml:
1,8–3,1 bm
monoporce 600 ml:
~3,5–6,2 bm

SikaSwell® A 2005 / 2010
Bobtnající těsnicí profily na akrylové bázi pro těsnění spár

POUŽITÍ
Pro utěsnění:
́́ pracovních spár
́́ průniků potrubí stěnami a podlahovými deskami
́́ stavební spáry mezi betonovými prefabrikáty
́́ stavební spáry kabelových vedení
́́ všech typů průchodů skrz beton, průniků
jakéhokoliv druhu

POPIS A VÝHODY
́́ bobtná při kontaktu s vodou
́́ cenově přijatelný, dlouhodobě ověřená
spolehlivost
́́ snadná aplikace
́́ aplikovatelný na různé typy podkladů
́́ A 2005 rozměr: šíře 20 mm, tl. 5 mm
́́ A 2010 rozměr: šíře 20 mm, tl. 10 mm
́́ pásek se vlepuje do tmelu SikaSwell® S-2

BARVA
červená
BALENÍ
A-2005: role 20 bm
A 2010: role 10 bm
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Spárové pásy na bázi PVC pro těsnění dilatačních a pracovních
spár v betonu

Šířka těsnicí části
s [mm]

Délka role [mm]

Maximální vodní tlak [mm]

Maximální výsledný pohyb
(smrštění / roztažení) vr [mm]

75

3,5

57,5

30

5

–

240

85

3,5

77,5

30

10

–

320

110

4,5

105

15

15

–

SI 80

80

–

–

–

50

–

–

SI 120

120

–

–

–

50

2–3

–

Forte-19

190

–

3

–

30

5

–

Forte-24

240

–

3

–

30

15

–

15

5

10

A-19
A-24
A-32

a

Tloušťka dilatační části
c [mm]

190

Sika® Spárové pásy
pro pracovní spáry

Šířka dilatační části
b [mm]

POPIS A VÝHODY
́́ vysoká pevnost v tahu a průtažnost
́́ trvalá flexibilita
́́ masivní výrobky pro manipulaci a montáž
na stavbě
́́ určené pro tepelné svařování
(přímo na stavbě i předem)

Celková šířka
a [mm]

Vnitřní

Typ

POUŽITÍ
Sika® spárové pásy na bázi PVC jsou trvale pružné
a vodotěsné spárové pásy pro těsnění dilatačních
a pracovních spár v nově zhotovených vodotěsných
konstrukcích.

SI 120

Forte-24

190

D-24

240

D-32

320

75

3,5

57,5

85

4,0

77,5

15

10

10

110

5,0

105

15

15

10

b

D-19

c

f

Pro dilatační spáry

a

stěna

Těsnicí žebra
deska

240

90

4,0

4 × 25

15

10

–

AF-32

320

100

4,0

6 × 25

15

15

–

DF-24

240

90

4,0

4 × 25

15

10

10

DF-32

320

100

4,0

6 × 25

15

15

10

DF-24

KAB 150

b

AF-24

c

f

a

Vnější

N×f
[1] × [mm]

AF-24

PVC-P: KAB pro
KAB
spojení deska/stěna 125

KAB
150

Celková šířka
a [mm]

125

150

Tloušťka pásu
c [mm]

5

5

Minimální zapuštění
bobtnavého prvku
t [mm]

25

25

Roztažnost
bobtnavého prvku
objemově [%]

> 400 > 400

BARVA
šedá, žlutá
BALENÍ
15 m, 30 m roll

KATALOG
Distribuční prodej
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HYDROIZOLACE

Sika® spárové pásy – PVC-P

Sika® Igasol®-101
1komp. vodonepropustná emulze na bázi bitumenů. Bitumenový
nátěr bez rozpouštědel pro izolaci základů, stěn apod.
POUŽITÍ
́́ ochranná a vodonepropustná vrstva pro venkovní
konstrukce a betonové prvky, proti působení
vlhkosti a dešťovým srážkám
́́ zajišťuje vodonepropustnost kanálů, potrubí,
fasád, střech apod.
́́ penetrace pod izolační bitumenové stěrky Sika®
Igolflex®-101 a Sika® Igolflex®-201

POPIS A VÝHODY
́́ materiál k přímému použití
́́ všestranně použitelný
́́ dobře drží na všech suchých nebo matově vlhkých
minerálních a bitumenových podkladech
́́ odolává dešti: po zaschnutí,
po cca 3 hod. (při 20 °C)
́́ není UV odolný – nevystavujte přímému
slunečnímu záření bez překrytí
́́ bez rozpouštědel / téměř bez zápachu /
nehořlavý

BARVA
hnědo-černá
BALENÍ
12 l (= ~12 kg)
5 l (= ~5 kg)
SPOTŘEBA
~0,15 l/m² (ředěný)
~0,3 l/m² (neředěný)

Sika® Igolflex®-101
1komp. vodotěsná bitumenová stěrka. Bitumenová stěrka plněná
polystyrénem bez rozpouštědel proti vlhkosti a beztlakové vodě,
pro vnitřní i vnější použití
POUŽITÍ
́́ pro trvanlivou vodonepropustnou ochranu
podzemních venkovních konstrukcí, podlah,
balkónů, teras, fasád, střech apod.
́́ lepí izolační stěnové panely na bitumenové
a minerální podklady
́́ pro prašný podklad použít penetraci např.
Sika® Igasol®-101

POPIS A VÝHODY
́́ po vytvrdnutí flexibilní, trhliny překlenující
vodonepropustná stěrka
́́ odolná proti dešti: po zaschnutí,
po cca 3 hod. (při 20 °C)
́́ doba tvrdnutí: ~3 dny (podle počasí)
́́ snadná aplikace díky tuhé konzistenci
(až 8 mm tloušťka 1 kroku aplikace)
́́ odolává působení půdních kyselin
́́ není UV odolná – překryjte polystyrenem,
zeminou apod.
́́ bez rozpouštědel, bez zápachu
́́ atest na radon
BARVA
černá
BALENÍ
32 l, 10 l

SPOTŘEBA
~1,5 l/m²/mm
(vyschlý materiál),
~2 l/m² (lepení
izolačních panelů)
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2komp. bitumenová vodonepropustná stěrka. Bitumenová stěrka
s vlákny bez rozpouštědel proti vsakující i (bez) tlakové vodě, vhodná
pro vnitřní i vnější použití
POUŽITÍ
́́ pro trvanlivou, elastickou vodonepropustnou
ochranu podzemních venkovních konstrukcí,
podlah, balkónů, teras, fasád, střech apod.
́́ lepí izolační stěnové panely na bitumenové
a minerální podklady
́́ pro použití za nízkých teplot
́́ pro prašný podklad použít penetraci např.
Sika® Igasol® -101

POPIS A VÝHODY
́́ rychle tvrdnoucí – lze použít i při nízkých
teplotách
́́ odolná proti dešti: po zaschnutí, po max. 7 hod.
(při 20 °C)
́́ doba tvrdnutí: ~3 dny (podle počasí)
́́ po vytvrzení vysoce flexibilní, trhlinky překlenující
vodonepropustná stěrka
́́ snadná aplikace díky tuhé konzistenci (až 8 mm
tloušťka 1 nátěru)
́́ odolává působení půdních kyselin
́́ není UV odolná – překryjte polystyrenem,
zeminou apod.
́́ bez rozpouštědel, bez zápachu
́́ atest na radon

BARVA
černá
BALENÍ
32 kg (24 kg komp. A +
8 kg komp.B)
SPOTŘEBA
~1,5 kg/m²/mm
(vyschlý materiál),
~2 kg/m² (lepení
izolačních panelů)

Sika® Poxitar® F
Sika® Poxitar® F je 2komponentní, odolný nátěr s nízkým
obsahem rozpouštědel, na bázi kombinace epoxidových pryskyřic
a antracénového oleje s minerálními plnivy
POUŽITÍ
Vhodný jako ochranný nátěr na beton a ocel, jako
vnitřní a vnější nátěr pro konstrukce pod zemí a pod
vodou, např. čistírny odpadních vod, chemický
průmysl apod. Dále je také vhodný tam, kde je
aplikace na vlhký beton nevyhnutelná.

POPIS A VÝHODY
́́ robustní, houževnatě tvrdý
́́ odolný obrusu a nárazu
́́ vynikající odolnost vůči vodě a chemikáliím

BARVA
černá a červená
BALENÍ
17 kg, 35 kg

SPOTŘEBA
~0,3 kg/m²
na jednu vrstvu

KATALOG
Distribuční prodej
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Sika® Igolflex®-201

Sika MultiSeal®-T
Samolepicí opravná a těsnicí páska s víceúčelovým použitím.
Těsnicí páska na bitumenové bázi, vyztužená hliníkovou fólií
POUŽITÍ
́́ těsnicí páska pro opravy střech, kovových dílů,
kanálů apod.
́́ rychlé opravy a zastavení průsaku kapalin
puklinami, průvanu atd.
́́ opravy plastových potrubích pro odpadní vody
́́ těsnění trhlin a děr v asfaltových pásech
́́ překrývá a těsní trhliny nebo spáry
ve dřevostavbách

POPIS A VÝHODY
́́ velmi jednoduché použití
́́ dobrá přilnavost k mnoha podkladům
́́ odolný proti povětrnosti
́́ samolepicí
́́ odolný proti UV záření
́́ odolný vůči bitumenu
́́ lze přetírat nátěry na ocel
́́ lze jej aplikovat i při nízkých teplotách

BARVA
matně šedá,
terakota–hnědá
BALENÍ
role 3 a 10 m v šířkách
10 a 20 cm
SPOTŘEBA
podle použití

Sika BlackSeal®-301
Opravná a lepicí stěrka na bázi bitumenu. Bitumenová stěrka
vyztužená vlákny pro konstrukční a opravné práce na střechách,
obsahuje rozpouštědla
POUŽITÍ
́́ vhodná pro vodonepropustné plochy a ukončení,
vodonepropustná napojení okapových žlabů
ke komínům, utěsnění konstrukcí proti
spodní vodě
́́ pro opravy trhlin a dutin
́́ pro lepení klempířských prvků

POPIS A VÝHODY
́́ velmi pružný
́́ překlenuje trhliny
́́ odolává dešti: jakmile se vytvoří povrchová kůže
́́ cca po 2 hod. (při +20 °C)
́́ odolává neoxidujícím kyselinám a UV záření
́́ dobře drží na betonu, maltách, bitumenu, kovech
a střešních lepenkách

BARVA
černá
BALENÍ
5 kg kbelík

SPOTŘEBA
~1,2 kg/m²/mm
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1komponentní, polyuretanový, tekutý hydroizolační nátěr

POUŽITÍ
́́ hydroizolace plochých a šikmých střech
́́ rekonstrukce stávajících střešních konstrukcí
i pro novostavby
́́ aplikovatelný na stávající betonové podklady,
střešní pásy, cihly, cementové podklady,
cementové desky (podle požadavku na podmínky
a penetraci podkladu)

POPIS A VÝHODY
́́ elastický
́́ dobrá přilnavost k většině podkladů
́́ vyztužený systém – pro snadné vytvoření detailů
́́ krátce po aplikaci odolává dešti
́́ ekonomické řešení pro opravy střešních
konstrukcí
́́ v případě potřeby lze vyztužit (Sika® Reemat
Premium nebo Sikalastic® Flexitape Heavy)

BARVA
šedá
BALENÍ
15 l kbelík
SPOTŘEBA
dle navrženého
systému a skladby

SikaMur®-InjectoCream-100
Sanace vlhkého zdiva a vzlínající vlhkosti, těsnicí krém na silanové
bázi. K zastavení vzlínající vlhkosti ve zdivu
POUŽITÍ
́́ prostředek pro zastavení vzlínající vlhkosti
v téměř všech typech zdiva
́́ zdivo z plných cihel
́́ dutinové zdivo
́́ různé zdi z kamene, či plněné drtí apod.
́́ vytváří vodonepropustnou vrstvu, která zabraňuje
dalšímu vzlínání vlhkosti ve zdivu

POPIS A VÝHODY
́́ snadná aplikace pomocí pistole (není třeba žádné
čerpadlo, minimální riziko špatné aplikace)
́́ rychlá aplikace (bez dvojnásobného vrtání
a dlouhého času penetrace)
́́ vodoodpudivý
́́ vysoce účinný (80 % aktivní složky)
́́ stálá spotřeba a aplikované množství
́́ na vodní bázi / bez rozpouštědel, nehořlavý
́́ zkoušeno dle BBA Více informací na
www.sikamur.cz

BARVA
bílá
BALENÍ
300 ml kartuše,
600 ml monoporce
SPOTŘEBA
podle tloušťky zdiva

KATALOG
Distribuční prodej
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Sikalastic®-614

Sikafloor®-400 N Elastic+
Pružný, vodotěsný nátěr na balkóny, terasy a schody, odolný vůči
UV záření. 1komp. barevný podlahový nátěr odolný povětrnosti,
překlenující trhliny, připravený k okamžitému použití, na bázi
polyuretanu
POUŽITÍ
́́ vodotěsný nátěr překlenující trhliny na beton,
cementové podlahy, dlažbu a staré nátěry
́́ vhodný pro lehké až střední mechanické zatížení
na balkóny, terasy, schody apod.
́́ může být prosypán barevnými chipsy – v tom
případě doporučujeme použít transparentní
Sikafloor®-410 jako svrchní nátěr
́́ v případě potřeby lze nátěr prosypat křemičitým
pískem za účelem zvýšení protiskluzných
vlastností

POPIS A VÝHODY
́́ odolný vůči UV záření a stárnutí
́́ vodotěsný
́́ elastický, překlenuje trhliny
́́ snadno aplikovatelný válečkem nebo štětcem
́́ rychle vytvrzuje
́́ odolný vůči abrazi při běžném zatížení
́́ možná protiskluzná úprava
́́ nežloutne
́́ snadná údržba

BARVA
šedá RAL 7032,
béžová RAL 1001
BALENÍ
6 kg kbelík
SPOTŘEBA
~0,3–0,6 kg/m²/vrstva,
aplikovat min. ve dvou
vrstvách

Sikalastic®-490 T
Pružný transparentní vodotěsný nátěr na balkóny, terasy, světlíky,
odolný UV záření. 1komp. elastický nátěr na bázi polyuretanu
POUŽITÍ
́́ bezespárý, nepropustný, elastický nátěr
na balkóny a terasy
́́ vodotěsná ochrana nových i stávajících
konstrukcí
́́ UV odolný transparentní nátěr
́́ na hůře přilnavé podklady a glazované
povrchy doporučujeme použít podkladní nátěr
Sika®Primer-490 T (spotřeba: 0,05 kg/m²)

POPIS A VÝHODY
́́ překlenuje trhliny
́́ vysoce elastický
́́ bezespárý nátěr
́́ velmi dobrá přilnavost na většinu povrchů
́́ nežloutnoucí, povětrnosti odolný
́́ paropropustný

BARVA
transparentní
BALENÍ
5 kg kbelík
SPOTŘEBA
~0,3–0,4 kg/m²/vrstva
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Hydroizolace a lepidlo na dlažbu pro balkóny a terasy.
1komp. elastické lepidlo na bázi polyuretanu
POUŽITÍ
́́ SikaBond®-T8 je lepidlo na dlažbu, které
současně vytváří vodotěsnou izolaci
́́ lepí keramickou dlažbu na beton, cementové
stěrky nebo na stávající dlažbu
́́ pro balkóny, terasy, kuchyně, koupelny, sprchové
kouty a jiná místa vystavená působení vody
́́ ideální izolace pro dřevostavby – koupelny,
sprchy, balkóny…

POPIS A VÝHODY
́́ lepidlo na dlažbu a vodotěsná izolace v jednom
produktu
́́ zmírňuje přenos zvuku a kročejového hluku
́́ rychle tuhnoucí
́́ vhodný pro lepení na stávající dlažbu
́́ vynikající adheze k mnoha podkladům
́́ zmírňuje namáhání podkladu – zmírňuje napětí
mezi dlažbou a podkladem

BARVA
okrová
BALENÍ
13,4 kg, 6,7 kg

SPOTŘEBA
~1,5 kg/m² jako
hydroizolace,
~1,5 kg/m² jako lepidlo

Sikadur-Combiflex® SG System
Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny

POUŽITÍ
Po zabudování představuje Sikadur-Combiflex®
těsnění vysoké kvality, které je ve více směrech
silně pohyblivé.

POPIS A VÝHODY
Systém Sikadur-Combiflex® tvoří:
́́ pružné pásy Sikadur-Combiflex® SG šíře 10,
15, 20, 25, 30 cm (typ P, typ M – s červenou
maskovací páskou uprostřed)
́́ epoxidové lepidlo Sikadur-Combiflex® CF typy
Normal a Rapid, Sikadur®-31 CF Typ Normal
a Rapid, Sikadur®-31 DW:
́́ vhodné pro konstrukce se studenou
i teplou vodou
́́ snadná a rychlá aplikace
́́ vhodné na suché i matově zavlhlé povrchy
́́ extrémně pružné
́́ trvale elastické také při nízkých teplotách

BARVA
šedá
BALENÍ
páska: 25 m
lepidlo: 6 kg, 30 kg

KATALOG
Distribuční prodej
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SikaBond®-T8

S ohledem na energetickou účinnost a udržitelnost zdrojů ve stavebnictví
je stále významnější faktorem.
V rámci stavebního projektu existuje mnoho různých typů spojů, které
vyžadují účinné utěsnění, včetně všech izolací, sanitárních, pracovních
a dilatačních spár ve fasádách a v celé konstrukci.
Široký Sika sortiment těsnicích tmelů zahrnuje produkty a systémy
pro všechny tyto různých spár, které zajistí optimální výkon a trvanlivost.

SIKA ŘEŠENÍ PRO TĚSNĚNÍ
Sikaflex®-11 FC+24
Sikaflex®-112 Crystal Clear
24
Sikaflex® Construction+25
Sikacryl®-15025
SikaHyflex®-250 Facade
26
Sikaflex® AT-Connection
26
Sikaflex® Floor
27
Sikaflex® PRO-3
27
Sikaflex®-TS Plus
28

Sikaflex®-Tank28
Sika BlackSeal®-1
29
SikaHyflex®-60029
Sika® Sanisil®
30
Sikasil® C30
Aplikační pistole Sika®
31
Sika® Cleaning Wipes-100
31
Sika® Primer-3 N
32
Sika® Vyhlazovač – Sika® Tooling Agent N
32
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TĚSNĚNÍ

NAVZDORY TOMU, že spárovací tmely jsou jen velmi malou část celkových
nákladů projektu výstavby, hrají naprosto zásadní roli v zabezpečení
vzduchotěsnosti a vodotěsnosti tak, aby se předešlo vážnému poškození
a ztrátě tepelné izolace. Proto je správná volba těsnicí hmoty velmi důležitá
a musí spolehlivě plnit svojí funkci po celou dobu životnosti konstrukce.

Sikaflex®-11 FC+
„Tmel a lepidlo v jednom produktu.“ 1komp. trvale elastický tmel
a lepidlo na bázi polyuretanu
POUŽITÍ
Sikaflex®-11 FC+ tmel
́́ pro vodorovné a svislé spáry, zvuková izolace
okolo prostupů, těsnění mezi různými materiály
(kov, dřevo, beton, apod.), těsnění trhlin,
prasklin apod.
Sikaflex®-11 FC+ – víceúčelové lepidlo
́́ přilepí okenní římsy, prahy, ochranné a podlahové
lišty, obložení, dekorační prvky, prefabrikované
prvky apod.

POPIS A VÝHODY
Víceúčelové použití:
́́ rychlé zrání bez tvorby bublinek
́́ vysoký elastický modul
́́ vynikající aplikační vlastnosti
́́ vysoká mechanická odolnost
́́ těsnění a lepení v jednom kroku
́́ aplikace možná v exteriéru i interiéru
́́ ideální na balkóny a terasy
́́ po vytvrzení lze brousit a přetírat barvami
na akrylové bázi

DODÁVANÝ V BAREVNÝCH ODSTÍNECH:
černá

šedá

bílá

béžová

hnědá

třešeň

cihlová

BARVA
černá, šedá, béžová,
hnědá, třešeň, cihlová
červená, bílá
BALENÍ
300 ml kartuše,
600 ml monoporce

Sikaflex®-112 Crystal Clear
Zcela transparentní víceúčelový tmel a lepidlo

POUŽITÍ
́́ víceúčelové lepidlo pro většinu podkladů: kov,
sklo, beton, omítka, sádrokarton, dřevo, smalt,
polyester, plasty apod.
́́ pro tmelení vertikálních a horizontálních
připojovacích spár v interiéru, např. mezi
příčkami, kovovými a dřevěnými konstrukcemi
apod.

POPIS A VÝHODY
́́ vynikající přilnavost na většinu běžných
stavebních podkladu bez rozpouštědel,
bez zápachu
́́ 100% křišťálově čistý / transparentní
́́ dobrá zpracovatelnost
́́ nízké smrštění během vytvrzování
́́ lze použít I na vlhký beton

BARVA
transparentní,
plně průhledný
BALENÍ
290 ml kartuše
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Sikaflex® Construction+
Elastický tmel pro těsnění spár ve stavebnictví. 1komp. elastický
těsnicí tmel na bázi polyuretanu
POUŽITÍ
Vhodný pro utěsnění spár ve stavebních
konstrukcích, jako například:
́́ balkónové parapety
́́ pracovní spáry (spáry na fasádách, opěrných
zdích a dalších betonových prvcích)
́́ spojů dřevěných a kovových konstrukcí

POPIS A VÝHODY
́́ přetvoření 25 %
́́ dobrá přilnavost na mnoha podkladech
́́ vyzrávání bez tvorby bublinek
́́ rychlá tvorba povrchové kůže
́́ vysoká pevnost v odtrhu
́́ pro savé podklady se doporučuje použití
penetrace na boky spáry Sika® Primer-3N

BARVA
betonově šedá
BALENÍ
600 ml monoporce

SPOTŘEBA
600 ml / 6 m,
(spára 10×10 mm)

Sikacryl®-150
1komponentní akrylový tmel pro spárování, nestéká

POUŽITÍ
́́ pro tmelení připojovacích spár v interiéru
s nízkým pohybem, především vhodný pro tyto
podklady: beton, pórobeton, omítka, vláknitý
cement, cihly, sádrokarton, hliník, PVC a dřevo
́́ pro připojovací spáry v interiéru, jako jsou
spáry kolem oken, parapetů, dveří, PVC trubek,
napojení mezi stěnou a stropem apod.
́́ Sikacryl®-150 je dále navržen pro vyplnění trhlin
v interiéru (trhliny, které nejsou trvale ponořené
do vody)

POPIS A VÝHODY
́́ dobré aplikační vlastnosti
́́ bez rozpouštědel
́́ přetíratelný
́́ dobrá přilnavost na různé typy podkladů
́́ pro použití v interiéru
́́ rychlé schnutí
́́ bez ftalátů

BARVA
bílá
BALENÍ
300 ml kartuše

KATALOG
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SikaHyflex®-250 Facade
1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující, trvale elastická hmota
pro pohyblivé a připojovací spáry fasád komerčních budov, s nízkým
modulem pružnosti
POUŽITÍ
Pro těsnění spár:
́́ betonových fasád
́́ cihlových fasád
́́ parapety balkonů apod.

POPIS A VÝHODY
́́ dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
a stárnutí
́́ celková změna tvaru až +100 % a -50 %
(ASTM C719)
́́ vytvrzení bez tvoření bublin a puchýřů
́́ s vynikajícími vlastnostmi při zpracování, snadno
zahlazovatelný
́́ bezpečné přilnutí na všech obvyklých materiálech
́́ bez rozpouštědel a zápachu
́́ pro savé podklady se doporučuje použití
penetrace na boky spáry Sika® Primer-3N

BARVA
betonově šedá
BALENÍ
600 ml monoporce

SPOTŘEBA
600 ml / 6 m,
(spára 10×10 mm)

Sikaflex® AT-Connection
Speciální tmel pro připojovací spáry oken a dveří. 1komp. spárový
tmel špičkové kvality pro spáry mezi různými materiály
POUŽITÍ
Tmel pro stavební spáry, zejména při styku savých
a nesavých podkladů, tzn. osazování oken a dveří
(např. PVC, kovy, dřevo na beton, zdivo apod.).

POPIS A VÝHODY
́́ výborně drží na plastech
́́ neobsahuje silikon, lze přetírat barvami
na akrylové bázi
́́ vynikající zpracovatelnost a odolnost vůči
povětrnostním vlivům
́́ neobsahuje rozpouštědla
́́ snadná aplikace
́́ přetvoření 25 %
́́ vysoká barevná stabilita
́́ pro savé podklady se doporučuje použití
penetrace na boky spáry Sika® Primer-3N

BARVA
bílá
BALENÍ
600 ml monoporce
SPOTŘEBA
600 ml / 6 m,
(spára 10×10 mm)
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Sikaflex® Floor
1komponentní těsnící tmel pro podlahové spáry

POUŽITÍ
Tmel s vysokou mechanickou odolností vhodný pro:
́́ spáry v podlahách u zdí a pilířů
́́ pro pracovní spáry v průmyslových podlahách
́́ spáry v prefabrikovaných stavbách i v exteriéru

POPIS A VÝHODY
́́ celková změna tvaru 12,5 % (ISO 9047)
́́ vytvrzení bez tvoření bublin a puchýřů
́́ velmi dobré vlastnosti během aplikace
́́ velmi dobrá adheze na obvyklých stavebních
materiálech
́́ bez rozpouštědel a bez zápachu
́́ pro savé podklady se doporučuje použití
penetrace na boky spáry Sika® Primer-3N

BARVA
šedá
BALENÍ
600 ml monoporce

SPOTŘEBA
600 ml / 6 m,
(spára 10×10 mm)

Sikaflex® PRO-3
Elastický tmel pro těsnění podlahových a chemicky namáhaných
spár. 1komp. těsnicí tmel na bázi polyuretanu
POUŽITÍ
Nestékavý těsnící tmel pro vnitřní i venkovní
použití, vhodný pro chemicky namáhané
konstrukce, ČOV apod., ale i pro čisté provozy
tzv. Clean Room. Pro savé podklady se doporučuje
použití penetrace na boky spáry Sika® Primer-3N

POPIS A VÝHODY
Víceúčelové použití:
́́ dobrá mechanická a chemická odolnost
́́ dobré aplikační vlastnosti
́́ dobrá adheze na běžných podkladech, včetně
dřeva a betonu
́́ velmi vhodné pro pochozí a pojížděné plochy

BARVA
betonově šedá
BALENÍ
600 ml monoporce
SPOTŘEBA
600 ml / 6 m,
(spára 10×10 mm)
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Sikaflex®-TS Plus
Elastický tmel pro těsnění nádrží a sil

POPIS
Pružný, 1komp. tmel, jehož výhodou je velmi
vysoká chemická odolnost. Ideální je pro spáry
v potravinářském průmyslu, kde je vystaven
kyselinám, a prostory jsou čištěny agresivními
prostředky. Dále je vhodný pro těsnění ocelových
nádrží např. v zemědělství, smaltované povrchy
a nerezovou ocel.

VLASTNOSTI A VÝHODY
́́ odolnost vůči hnojivům chemikáliím
a odpadním vodám
́́ celková změna tvaru až 15 %
́́ vysoká pevnost při přetržení

BARVA
betonově šedá
BALENÍ
600 ml monoporce

Sikaflex®-Tank
Pružný tmel pro spáry vystavené chemikáliím

POPIS
Těsnicí tmel na bázi 1komp. polyuretanu do míst,
kde je vystaven chemickému namáhání. Je určen
převážně do podlahových konstrukcí, do míst,
kde hrozí úniky a znečištění nebezpečnými
kapalinami, se kterými se manipuluje, nebo jsou
skladovány. Vhodný do interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI A VÝHODY
́́ celková změna tvaru až 25 %
́́ vysoká chemická odolnost
́́ odolnost vůči mechanickému zatížení

BARVA
betonově šedá
BALENÍ
600 ml monoporce
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Sika BlackSeal®-1
Těsnicí tmel pro opravy střech a asfaltových pásů. 1komp. těsnicí
tmel na bázi bitumenu
POUŽITÍ
́́ izolace spár kolem detailů komínů
a střešních oken
́́ utěsnění trhlin a děr v asfaltové lepence
́́ opravy okapů
́́ ideální pro rychlé opravy na střechách
́́ vhodný pro opravy stávajících konstrukcí
a těsnění v novostavbách

POPIS A VÝHODY
́́ dobře drží na bitumenových podkladech, dřevu,
betonu, cihlách, kovu apod.
́́ lze jej aplikovat na vlhké, neporézní podklady
́́ odolává zvýšeným teplotám
́́ jednoduchá aplikace
́́ rychlé a levné řešení

BARVA
černá
BALENÍ
300 ml kartuše
SPOTŘEBA
300 ml / 3 m,
(spára 10×10 mm)

SikaHyflex®-600
1-komponentní tmel na bázi neutrálně vytvrzujícího silikonu
s nízkým modulem pružnosti pro tmelení obvodových plášťů
POUŽITÍ
SikaHyflex®-600 je navržen pro aplikace, kde
je důležitý vzhled tmelu. SikaHyflex®-600
je zejména vhodný jako tmel pro výkladní
stěny obchodů, utěsňování prosklených stěn
a podobné aplikace.

POPIS A VÝHODY
́́ transparentní vzhled
́́ celková změna tvaru až 25 % (ASTM C 719)
́́ velmi dobrá zpracovatelnost
́́ neutrálně vytvrzující

BARVA
transparentní
BALENÍ
300 ml kartuše

SPOTŘEBA
300 ml / 3 m,
(spára 10×10 mm)
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Sika® Sanisil®
Bílý silikonový tmel pro sanitární aplikace. 1komp. elastický
silikonový tmel na acetátové bázi
POUŽITÍ
Vhodný pro sanitární aplikace, s požadavkem
odolnosti proti houbám a plísním. Ideální pro
koupelny, sprchy, vany, WC apod.

POPIS A VÝHODY
́́ dlouhodobá odolnost proti růstu plísní
́́ vynikající přilnavost k hladkým podkladům
́́ odolává povětrnosti, UV záření, stárnutí
́́ vhodný pro aplikace v interiéru i exteriéru

BARVA
bílá
BALENÍ
300 ml kartuše
SPOTŘEBA
300 ml / 3 m,
(spára 10×10 mm)

Sikasil® C
Transparentní silikonový tmel pro stavební a sanitární aplikace.
1komp. elastický, neutrální silikonový tmel
POUŽITÍ
Vhodný při zasklívání a ochraně proti povětrnosti
u skla, kovů, natřených povrchů, dřeva, akrylátů,
polykarbonátů (PC, plexisklo apod.), keramických
dlaždic a pro sanitární aplikace.

POPIS A VÝHODY
́́ vynikající odolnost proti vlivům povětrnosti,
UV záření a stárnutí
́́ výborně drží i bez podkladního nátěru na většině
stavebních podkladů
́́ dlouhodobá odolnost vůči plísním
́́ aplikace v interiéru i exteriéru

DODÁVANÝ V BAREVNÝCH ODSTÍNECH:
transparentní

bílá

béžová

světle
šedá

jasmínová

manhattan

karamelová

tmavě
hnědá

popelavá

antracit

BARVA
transparentní
+ barevné odstíny
BALENÍ
300 ml kartuše

SPOTŘEBA
300 ml / 3 m,
(spára 10×10 mm)
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Profesionální aplikační pistole vhodné pro kartuše, miniporce
a monoporce
SIKA® AVON MIPO 310/400 ML
́́ ruční vytlačovací pistole pro kartuše a miniporce
Sika® Avon MoPo 600 ml
́́ ruční vytlačovací pistole pro kartuše, miniporce
a monoporce Sika® Winchester 310 ml
́́ vzduchová vytlačovací pistole pro kartuše
Sika® Wilton 600 ml
́́ vzduchová vytlačovací pistole pro miniporce
a monoporce

Sika® Cleaning Wipes-100
Čisticí utěrky. Použití v náročných podmínkách na stavbách,
průmyslu i domácnosti, snadné odstranění zbytků polyuretanu
a tmelů z nářadí a rukou
POUŽITÍ
Sika® Cleaning Wipes-100 jsou jednorázové čisticí
utěrky na nářadí a ruce, užitečné všude tam, kde
není přístup k tekoucí vodě. Odstraňují z rukou
polyuretanové tmely, olej, mastnotu, barvy, inkoust
a běžnou špínu.

POPIS A VÝHODY
́́ netkaný polypropylen
́́ k okamžitému použití
́́ skvělý prostředek pro čištění
́́ jemný k pokožce rukou
́́ perforované – snadné odtrhávání
́́ hrubá struktura na jedné straně, jemná na druhé

BARVA
bílá s červenými vlákny
BALENÍ
box s 50 ubrousky

KATALOG
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Aplikační pistole Sika®

Sika® Primer-3 N
Penetrační nátěr (primer) pro tmelení spár. 1komp. podkladní nátěr

POUŽITÍ
Sika Primer®-3 N je vhodný pro suchý i slabě vlhký
podklad, pro savé, porézní materiály (beton, kámen,
keramika, dřevo) a kovy; použití podkladního
nátěru (primeru) zlepšuje přídržnost tmelů a lepidel
Sikaflex® a SikaBond®.

POPIS A VÝHODY
́́ snadná aplikace štětcem
́́ dobře drží na různých podkladech
́́ lze nanášet i na matově vlhké podklady
(max. 6 %)

BARVA
bezbarvá kapalina
BALENÍ
250 ml, 1 l

SPOTŘEBA
250 ml = 40–60 bm
spáry

Sika® Vyhlazovač – Sika® Tooling Agent N
Prostředek pro snadné vyhlazování tmelů

POUŽITÍ
Sika® Tooling Agent N je pomocný prostředek
na vodní bázi, bez rozpouštědel, k úpravě
a zahlazování spár.

POPIS A VÝHODY
́́ neutrální
́́ nedráždí kůži
́́ nepoškozuje lakované systémy
́́ nevymývá a nenarušuje čerstvý povrch
lepidla nebo tmele

BARVA
čirá kapalina
BALENÍ
0,5 l, 1 l, 5 l
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Mezi hlavní výhody lepením oproti mechanickým připevňovacím prostředkům
je rychlost a hospodárnosti použití, aniž by byla snižována trvanlivost.
Mezi další významné výhody patří, že není potřeba vrtat do podkladu.
Technologie Sika elastického lepení nabízí celou řadu řešení s produkty
a systémy, které mohou pojmout vibrace a teplotní pohyb z různých
materiálů a podkladů.

SIKA ŘEŠENÍ PRO LEPENÍ
Sikaflex®-11 FC+36
Sikaflex®-118 Extreme Grab
36
Sikadur®-31 EF
37
Sikadur®-31 CF Normal
37
SikaBond®-T838
SikaBond®-Rapid DPM
39
Sika® Primer MB
39
SikaBond®-151 Object
40
SikaBond®-54 Parquet
40

SikaBond®-52 Parquet
41
SikaLayer®-0341
SikaBond®-100 Floor
42
SikaBond®-110 Multi Floor
42
SikaBond®-130 Design Floor
43
SikaCeram®-213 Extra
43
SikaCeram®-253 Flex
44
SikaTack® Panel System
44
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LEPENÍ

TECHNOLOGIE LEPENÍ UDĚLALA OBROVSKÉ POKROKY v posledních
30 letech a Sika byla v popředí při vývoji tuhého a elastického lepení.
Materiály mají neomezené množství různých aplikací v nové výstavbě
a údržbě budov.

Sikaflex®-11 FC+
„Tmel a lepidlo v jednom produktu.“ 1komp. trvale elastický tmel
a lepidlo na bázi polyuretanu
POUŽITÍ
Sikaflex®-11 FC+ tmel
́́ pro vodorovné a svislé spáry, zvuková izolace
okolo prostupů, těsnění mezi různými materiály
(kov, dřevo, beton, apod.), těsnění trhlin,
prasklin apod.
Sikaflex®-11 FC+ – víceúčelové lepidlo
́́ přilepí okenní římsy, prahy, ochranné a podlahové
lišty, obložení, dekorační prvky, prefabrikované
prvky apod.

POPIS A VÝHODY
Víceúčelové použití:
́́ rychlé zrání bez tvorby bublinek
́́ vysoký elastický modul
́́ vynikající aplikační vlastnosti
́́ vysoká mechanická odolnost
́́ těsnění a lepení v jednom kroku
́́ aplikace možná v exteriéru i interiéru
́́ ideální na balkóny a terasy
́́ po vytvrzení lze brousit a přetírat barvami
na akrylové bázi

DODÁVANÝ V BAREVNÝCH ODSTÍNECH:
černá

šedá

bílá

béžová

hnědá

třešeň

cihlová

BARVA
černá, šedá, béžová,
hnědá, třešeň, cihlová
červená, bílá
BALENÍ
300 ml kartuše,
600 ml monoporce

Sikaflex®-118 Extreme Grab
Konstrukční montážní lepidlo s maximální okamžitou fixací

POUŽITÍ
́́ Maximální okamžitá fixace
Vnitřní a venkovní lepení různých těžkých předmětů, ́́ Upevnění těžkých předmětů bez dočasné fixace
jako jsou kameny, cihly, okenní parapety, prahy,
́́ Velmi lehce se vytlačuje, dobrá přilnavost
poličky apod. Velmi vysoká okamžitá fixace.
k mnoha podkladům
́́ Má vynikající přilnavost na beton, malty, kámen,
cihly, vlákno-cement, keramiku, dřevo a kovy
(pozinkovaná a nerezová ocel, hliník)
́́ Silné a pružné spojení
́́ Velmi nízké emise, EMICODE EC1 R

BARVA
bílá
BALENÍ
390 g kartuše
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Epoxidové konstrukční lepidlo. 2komp. tixotropní epoxidové lepidlo,
neobsahuje rozpouštědla, vhodné i na vlhký podklad
POUŽITÍ
Konstrukční lepidlo pro:
́́ betonové prvky, kámen, keramiku, malty, omítky,
ocel, železo, hliník, dřevo, vláknitý cement,
většinu plastů apod.
́́ opravy betonových konstrukcí
́́ pro opravy a vyrovnání povrchových defektů jako
jsou: hnízda, praskliny…
́́ pro aplikaci za nízkých teplot použijte verzi Rapid

POPIS A VÝHODY
́́ vhodné na suchý i vlhký beton
́́ vynikající adheze, není třeba podkladní nátěr
́́ nestéká ani při vysokých teplotách
́́ vhodný i pro svislé aplikace, pro práci nad hlavou
́́ při tuhnutí se nesmršťuje
́́ vhodné pro odtrhové zkoušky

BARVA
šedá
BALENÍ
1,2 kg

SPOTŘEBA
v závislosti na způsobu
použití

Sikadur®-31 CF Normal
Tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta
na bázi epoxidové pryskyřice a speciálních plniv, bez rozpouštědel.
Použitelné v teplotním rozmezí +10 °C až 30 °C
POUŽITÍ
́́ lepidlo na beton, přírodní kamen, keramiku,
vláknocement, maltu, cihly a omítky, ocel,
železo, hliník, dřevo a dřevotřískové desky,
azbestocement, polyester, epoxid, sklo
́́ pro aplikaci za nízkých teplot použijte verzi Rapid

POPIS A VÝHODY
́́ jednoduché míchání a aplikace
́́ vhodný pro suchý i vlhký betonový podklad
́́ výborná přídržnost k většině stavebních
materiálů
́́ tixotropní – nestéká při aplikacích na vertikálních
plochách nebo nad hlavou
́́ bez rozpouštědel
́́ vysoká počáteční a konečná mechanická odolnost
́́ vysoce odolný proti abrazi
́́ vysoce chemicky odolný
BARVA
komp. A: bílá
komp. B: tmavě šedá
směs A+B: betonově
šedá
BALENÍ
6 kg (A+B), 30 kg
(20 kg komp. A + 10 kg
komp. B)
SPOTŘEBA
v závislosti na způsobu
použití
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Sikadur®-31 EF

SikaBond®-T8
Hydroizolace a lepidlo na dlažbu pro balkóny a terasy.
1komp. elastické lepidlo na bázi polyuretanu
POUŽITÍ
́́ SikaBond®-T8 je lepidlo na dlažbu, které
současně vytváří vodotěsnou izolaci
́́ lepí keramickou dlažbu na beton, cementové
stěrky nebo na stávající dlažbu
́́ pro balkóny, terasy, kuchyně, koupelny, sprchové
kouty a jiná místa vystavená působení vody
́́ ideální izolace pro dřevostavby – koupelny,
sprchy, balkóny…

POPIS A VÝHODY
́́ lepidlo na dlažbu a vodotěsná izolace v jednom
produktu
́́ zmírňuje přenos zvuku a kročejového hluku
́́ rychle tuhnoucí
́́ vhodný pro lepení na stávající dlažbu
́́ vynikající adheze k mnoha podkladům
́́ zmírňuje namáhání podkladu – zmírňuje napětí
mezi dlažbou a podkladem

BARVA
okrová
BALENÍ
13,4 kg, 6,7 kg

SPOTŘEBA
~1,5 kg/m² jako
hydroizolace,
~1,5 kg/m² jako lepidlo
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1komponentní penetrace na bázi polyuretanové pryskyřice pod
lepidla SikaBond®, neobsahuje rozpouštědla, rychle vytvrzuje,
slouží i jako bariéra proti vlhkosti
POUŽITÍ
POPIS A VÝHODY
́́ rychlá penetrace před lepením dřevěných podlah ́́ 1komponentní, připraven přímo
lepidly SikaBond®
k použití velmi rychle vytvrzuje
́́ penetrace pod cementové produkty řady
(cca 45 minut při +20 °C a 50 % r. v.)
Sika® Level, Sikafloor® Level a Sika® Ceram
́́ kompatibilní s lepidly řady SikaBond®
́́ penetrace pro podklady citlivé na vlhkost
(např. dřevotřískové a OSB desky, sádrové stěrky)

BARVA
hnědá
BALENÍ
5 l plastová nádoba
SPOTŘEBA
~0,1–0,2 kg/m²
na jednu vrstvu

Sika® Primer MB
Penetrační nátěr a bariéra proti vlhkosti pro lepení dřevěných podlah
elastickými lepidly SikaBond® na problémové podklady. 2komp.
penetrační nátěr bez rozpouštědel na bázi epoxidové pryskyřice
POUŽITÍ
Pod lepidla řady SikaBond® na dřevěné podlahy:
́́ bariéra proti vlhkosti u cementových podkladů
s vlhkostí do 4 %
́́ úprava a zlepšení kvality podkladu (beton,
cementové a anhydritové stěrky a renovované
podklady)
́́ zlepšuje přídržnost na vrstvě litého asfaltu
a zbytcích starých lepidel

POPIS A VÝHODY
́́ bez rozpouštědel
́́ jednoduchá aplikace
́́ urychluje pokládku dřevěné podlahy
́́ dobře penetruje a stabilizuje podklad
́́ snižuje spotřebu lepidla
́́ vhodný i na staré podklady
́́ vhodný pro podlahové topení
́́ nízkoviskózní
́́ vhodný při lepení systémy SikaBond®
na dřevěné podlahy

BARVA
modrá
BALENÍ
komp. A: 7,5 kg
komp. B: 2,5 kg
SPOTŘEBA
~0,2–0,4 kg/m² podle
nasákavosti podkladu

KATALOG
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SikaBond®-Rapid DPM

SikaBond®-151 Object
Elastické lepidlo na dřevěné podlahy. 1komp. elastické lepidlo
na bázi STP
POUŽITÍ
Celoplošné lepení:
́́ průmyslové parkety
́́ lam nebo mozaikové parkety
́́ pevné desky
Pro použití na podlahách jako:
́́ betonové nebo cementové potěry,
́́ potěry na bázi síranu vápenatého
́́ překližka, dřevotříska, OSB

POPIS A VÝHODY
́́ Snadno se nanáší, snadno se čistí
́́ Velmi nízké emise, EMICODE EC1PLUS R
́́ Elastické lepidlo podle ISO 17178
́́ Vhodné pro použití s podlahovým vytápěním
́́ AgBB / DIBt
́́ M1 (třída emisí pro stavební materiály)
́́ LEED v4 EQc 2: Materiály s nízkým emisemi

BARVA
parketově hnědá
BALENÍ
17 kg kbelík
SPOTŘEBA
~0,8–1,3 kg/m²,
podle druhu podkladu

SikaBond®-54 Parquet
Vysoce elastické lepidlo na dřevěné podlahy. 1komp. elastické
rychletuhnoucí lepidlo na bázi polyuretanu
POUŽITÍ
Vhodný pro lepení:
́́ masivních dřevěných desek, desek z lepených
vrstev, palubek, lišt, prken, panelů, mozaikových
parket, průmyslových a lam parket vhodný
pro většinu běžných druhů dřevěných podlah,
zejména vhodný na problematické dřevo: buk,
javor a bambus

POPIS A VÝHODY
́́ rychle vytvrzuje
́́ podlahu lze brousit již po 12 hodinách
(+23 °C / 50 % relat. vlh. stěrka B3 / B11)
́́ výborně zpracovatelný
́́ bez rozpouštědel = bez zápachu
́́ elastické lepidlo tlumící kročejový hluk
́́ vhodný pro lepení dřevěných podlah přímo
na dlažbu
́́ snižuje přenos napětí mezi dřevěnou podlahou
a podkladem
́́ vhodný při podlahovém vytápění

BARVA
světlý buk
BALENÍ
18 kg = 3× 6 kg fóliový
sáček
SPOTŘEBA
~0,6–1,0 kg/m²,
podle druhu podkladu
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Vysoce elastické lepidlo na dřevěné podlahy. 1komp. elastické lepidlo
bez rozpouštědel, na bázi polyuretanu
POUŽITÍ
Speciálně navržené pro:
́́ Sika® AcouBond-System: systém zvukově izolační
rohože s výřezy pro lepidlo, vhodný pro podlahy
z plného dřeva, vícevrstvé desky a laminátové
podlahy na pero a drážku
́́ celoplošné lepení pomocí nanášecího zařízení
SikaBond®Dispenser
́́ vhodný i pro lepení na “housenku”
́́ elastické lepení ochranných desek, podkladových
lišt a prahů vhodný pro většinu běžných druhů
dřevěných podlah
́́ lepení na housenku: masivní dřevěné desky,
prkenné podlahy, dřevotřískové a dřevovláknité
desky

POPIS A VÝHODY
́́ rychle vytvrzuje
́́ výborně zpracovatelný, snadná aplikace
́́ dobrá počáteční pevnost
́́ podlahu lze brousit po 12 hodinách
(+23 °C/ 50 % r.v. stěrka B3 / B11)
́́ bez rozpouštědel = bez zápachu
́́ elastické lepidlo tlumící kročejový hluk
́́ vhodný pro lepení dřevěných podlah přímo
na dlažbu
́́ vyrovnává nerovnosti podkladu
́́ snižuje přenos napětí mezi dřevěnou podlahou
a podkladem
́́ vhodný pro podlahové topení

BARVA
parketově hnědá
BALENÍ
600 ml, 1800 ml
monoporce
SPOTŘEBA
Sika AcouBond system:
~0,480 kg/m²/Layer 03;
celoplošné lepení
Dispenser: ~0,8 kg/m²

SikaLayer®-03
Rohož tlumící kročejový hluk se symetricky umístěnými výřezy
pro aplikaci lepidla
POUŽITÍ
́́ Sika AcouBond®-System je vhodný pro lepení
parket z masivního dřeva, 3-vrstvých lepených
parket stejně jako laminátových podlah
(na pero a drážku). Zvláště vhodný pro renovace
v bytových domech, kanceláře a průmyslové
podlahy, stejně jako v obchodech a prezentačních
místnostech.
́́ Sika AcouBond®-System je složen z rohože
SikaLayer®-03 a lepidla SikaBond®-52 Parquet.

POPIS A VÝHODY
́́ přímo použitelné rychle vytvrzující lepidlo
́́ pružné lepidlo snižující přenos napětí mezi
podkladem a dřevěnou podlahou
́́ útlum kročejového hluku až 18 dB
́́ rozměrová stálost a odolnost proti tlaku
́́ výřezy definovaná, nízká spotřeba lepidla
́́ vhodné pro lepení dřevěné podlahy přímo
na starou dlažbu
́́ vhodné pro většinu dřevěných materiálů

BARVA
tmavě šedá
BALENÍ
tl. 3 mm: role šíře
1 m × 12,5 bm = 12,5 m²
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SikaBond®-52 Parquet

SikaBond®-100 Floor
1komp. disperzní lepidlo s vysokou počáteční přídržností,
neobsahuje rozpouštědla
POUŽITÍ
Pro lepení PVC a CV krytin.

POPIS A VÝHODY
́́ vysoká počáteční přídržnost
́́ snadná aplikace
́́ dlouhá otevřená doba na položení krytiny
́́ neobsahuje rozpouštědla, velmi nízké emise
́́ vhodné i na podlahové vytápění
́́ vhodné pro podlahy namáhané kolečkovými
židlemi

BALENÍ
14 kg
SPOTŘEBA
300 g/m² stěrka
A1 PVC;
350 g/m² stěrka
A2 textilní krytiny

SikaBond®-110 Multi Floor
1komp. disperzní lepidlo pro lepení koberců, neobsahuje
rozpouštědla
POUŽITÍ
Pro lepení textilních krytin s rubem z PVC, s rubem
bez obsahu plniv.

POPIS A VÝHODY
́́ lepeni na nasákavé podklady
́́ vysoká počáteční přídržnost
́́ snadná aplikace
́́ vhodné na podlahové vytápění
́́ vhodné pro podlahy namáhané kolečkovými
židlemi

BALENÍ
14 kg
SPOTŘEBA
300 g/m² stěrka A1
PVC, CV;
350 g/m² stěrka A2
koberce;
370 g/m² stěrka B1
linoleum;
370–500 g/m² stěrka
B1/B2 textilní plstě
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1komponentní disperzní lepidlo s nízkým obsahem rozpouštědel,
vyztužené vláknem
POUŽITÍ
Pro lepení PVC a CV krytin i pro lepení filcových
krytin.

POPIS A VÝHODY
́́ lepení na nasákavé podklady
́́ velmi dlouhá otevřena doba
́́ vysoka počáteční přídržnost
́́ snadná aplikace
́́ vhodné na podlahové vytápění
́́ vhodné pro podlahy namáhané kolečkovými
židlemi

BALENÍ
14 kg
SPOTŘEBA
300 g/m² stěrka A1
PVC, CV;
250–300 g/m² stěrka
A2 LVT;
300 g/m² stěrka B1
koberce;
350–450 g/m² stěrka
B1/B2 textilní plstě

SikaCeram®-213 Extra
Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou
dobou zavadnutí s klasifikací C2TE
POUŽITÍ
́́ pro lepení různých druhů vysoce a nízko
nasákavých dlažeb, jako například keramická
dlažba, lisovaná, tažená nebo pálená dlažba
́́ pro lepení na svislé a vodorovné podklady
v interieru, pro vodorovné podklady v exteriéru
́́ pro lepení na podlahy s podlahovým topením
́́ pro lepení na existující starou dlažbu

VLASTNOSTI A VÝHODY
́́ se sníženým skluzem
́́ s prodlouženým otevřeným časem
́́ mrazuvzdorné

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
hladítko hřeben
6×6 mm: ~2,5 kg/m²

KATALOG
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SikaBond®-130 Design Floor

SikaCeram®-253 Flex
Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou
dobou zavadnutí, flexibilní s klasifikací C2TES1
POUŽITÍ
́́ vhodné pro náročné aplikace, jako jsou bazény,
průmyslové podlahy a fasády
́́ vnitřní a venkovní použití na stěny a podlahu
́́ lepení na existující starou dlažbu

VLASTNOSTI A VÝHODY
́́ deformovatelné
́́ se sníženým skluzem
́́ s prodlouženým otevřeným časem
́́ mrazuvzdorné

BARVA
šedá
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
hladítko hřeben
6×6 mm: ~2,4 kg/m²

SikaTack® Panel System
Osvědčený lepicí systém pro vzhlednou a ekonomickou montáž
fasádních desek/panelů
Systém se skládá z trvale pružného lepidla
SikaTack® Panel, z oboustranně lepící montážní
pásky SikaTack® Panel k okamžité fixaci desek
a z přípravků pro odpovídající přípravu povrchů
lepených materiálů SikaTack® Panel Primer.

POPIS A VÝHODY
́́ hospodárná, rychlá montáž
́́ odolný proti povětrnosti a stárnutí
́́ kreativita při navrhování fasádních obkladů
́́ estetické fasádní plochy

POUŽITÍ
Skryté upevnění odvětrávaných fasádních
panelů v oblasti:
́́ obytných a komerčních budov
́́ novostaveb a rekonstrukcí
́́ vnitřních prostor

BALENÍ
SikaTack® Panel lepidlo:
monoporce 600 ml;
SikaTack® Panel páska:
33 m role;
SikaTack® Panel Primer:
1l
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KOTVENÍ A ZALÉVÁNÍ

KONVENČNÍ MECHANICKÉ PŘIPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY se stále
častěji nahrazují chemickými kotvami, které používají lepící pryskyřice pro
lepení oceli nebo jiných prvků do otvorů vyvrtaných v betonu. Chemické
kotvy mohou mít značné výhody oproti mechanickému kotvení. Snadno se
přizpůsobí různé velikosti kotev (délka a průměr), jsou vhodné pro různé typy
kotev, závitových tyčí a navíc eliminují stres přenášený do podkladu během
instalace a přenášejí rovnoměrněji zatížení.
Sika vyvinula širokou škálu materiálů pro chemické kotvení.

SIKA ŘEŠENÍ PRO KOTVENÍ A ZALÉVÁNÍ
SikaGrout®-21254
SikaGrout®-31154
SikaGrout®-31455
SikaGrout®-31855



Sika AnchorFix®-1
52
Sika AnchorFix®-2 Normal
52
Sika AnchorFix®-3+53
Sika AnchorFix® příslušenství
53
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Sika AnchorFix®-1
Rychle tuhnoucí chemická kotva. 2komp. kotvicí lepidlo na bázi
polyesterové pryskyřice, neobsahuje rozpouštědla a styrén
POUŽITÍ
Velmi rychle tuhnoucí chemická kotva pro uchycení:
́́ výztuže do betonu
́́ závitových tyčí
́́ upevňuje šrouby a závěsy
́́ zárubně
́́ a speciální vyztužovací systémy do podkladů:
beton, kámen, duté i plné zdivo

POPIS A VÝHODY
́́ velmi rychle tuhnoucí
́́ lze použít i pro duté tvárnice
́́ lze jej aplikovat běžnou vytlačovací pistolí
́́ nízké až střední zatížení
́́ lze použít i za záporných teplot až do -10 °C
́́ nestéká ani při aplikaci „nad hlavou“
́́ neobsahuje styrén
́́ téměř bez zápachu

BARVA
světle šedá
BALENÍ
150 ml, 300 ml
standardní kartuše
SPOTŘEBA
podle použití

Sika AnchorFix®-2 Normal
Vysocepevnostní chemická kotva. 2komp. kotvicí lepidlo na bázi
epoxi-akrylátové pryskyřice, neobsahuje rozpouštědla a styrén
POUŽITÍ
Rychle tuhnoucí chemická kotva pro uchycení:
́́ výztuží do betonu
́́ závitových tyčí
́́ a speciálních vyztužovacích systémů vhodný
do podkladů: beton, kámen, duté i plné zdivo,
ocel

POPIS A VÝHODY
́́ rychle tuhnoucí
́́ testováno dle ETAG norem
́́ lze jej aplikovat běžnou vytlačovací pistolí
́́ pro střední až vysoké zatížení
́́ nestéká ani při aplikaci „nad hlavou“
́́ neobsahuje styrén
́́ téměř bez zápachu
́́ výpočtový software zatížení

BARVA
šedá
BALENÍ
300 ml standardní
kartuše
SPOTŘEBA
podle použití
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Sika AnchorFix®-3+
Epoxidová chemická kotva s rychlým tuhnutím bez smrštění i pro
vlhké podklady a větší otvory. 2komp. vysocepevnostní kotvicí lepidlo
na bázi epoxidové pryskyřice, neobsahuje rozpouštědla a styrén
POUŽITÍ
́́ kotvení ocelových výztuh v oblastech
vysokého zatížení na následující podklady
(suché nebo mokré)
́́ beton
́́ přírodní kámen
́́ duté i plné zdivo
́́ dřevo

POPIS A VÝHODY
́́ vytvrzuje bez smrštění
́́ použití na vlhký beton a dřevo
́́ vysoká únosnost
́́ nestéká ani při svislé aplikaci
́́ bez styrénu a rozpouštědel
́́ vhodná pro odtrhové zkoušky

BARVA
šedá
BALENÍ
250 ml standardní
kartuše
SPOTŘEBA
podle použití

Sika AnchorFix® příslušenství
Příslušenství pro chemické kotvy. Nářadí a náhradní součástky
pro kotevní aplikace
STATICKÝ MIXÉR
́́ balení 5 ks
́́ ruční vytlačovací pistole pro kartuše,
miniporce a monoporce

Statický mixér



Aplikační pistole Sika® Avon MoPo
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SikaGrout®-212
Tekoucí zálivková hmota ve vrstvách od 12 do 40 mm.
Je vhodná pro zalévání, kotvení, vyztužení a uchycení
POUŽITÍ
́́ podlévání ložisek, kotevních desek a patek,
základů strojů, jeřábových drah, případně kolejnic
́́ zalévání a podlévání ocelových opěr a ocelových
konstrukcí
́́ zalévání a podlévání kotevních šroubů
a hmoždinek
́́ zaléváni výztuže ve výklencích
́́ vyplnění všech dutin v betonu, zdivu, skále,
přírodním kameni apod.
́́ vyplnění těsněni trubkových prostupů

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,9 kg prášku malty
na 1 m² a 1 mm hotové
malty

SikaGrout®-311
Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota pro vrstvy
od 3 do 10 mm
POUŽITÍ
́́ tekoucí zálivková hmota ve vrstvách
od 3 do 10 mm
́́ podlévání ložisek, kotevních desek a patek,
základů strojů, jeřábových drah, případně kolejnic
́́ zalévání a podlévání ocelových opěr a ocelových
konstrukcí
́́ zalévání a podlévání kotevních šroubů
a hmoždinek
́́ zalévání výztuže ve výklencích

POPIS A VÝHODY
́́ vysoký stupeň ztekucení
́́ rychlý nárůst pevností
́́ vysoké konečné pevnosti
́́ třída R4, EN 1504-3
́́ vysoký stupeň ztekucení

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~2,3 kg prášku malty
na 1 m² a 1 mm hotové
malty
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SikaGrout®-314
Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota pro vrstvy
od 10 do 40 mm
POUŽITÍ
́́ zalévání a podlévání ocelových opěr a ocelových
konstrukcí
́́ zalévání a podlévání kotevních šroubů
a hmoždinek
́́ vyplnění všech dutin v betonu, omítce, zdivu,
skále, přírodním kamenu apod.
́́ vyplnění těsnění trubkových prostupů

POPIS A VÝHODY
́́ snadná příprava a míchání
́́ variabilní konzistence
́́ vysoký stupeň ztekucení
́́ rychlý nárůst pevností
́́ třída R4, EN 1504-3

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~2,3 kg prášku malty
na 1 m² a 1 mm hotové
malty

SikaGrout®-318
Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota pro vrstvy
od 25 do 80 mm
POPIS A VÝHODY
́́ snadná příprava a míchání
́́ třída R4, EN 1504-3
́́ variabilní konzistence
́́ vysoký stupeň ztekucení
́́ rychlý nárůst pevností
́́ vysoké konečné pevnosti

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~2,3 kg prášku malty
na 1 m² a 1 mm hotové
malty



POUŽITÍ
́́ tekoucí zálivková hmota ve vrstvách
od 25 do 80 mm
́́ podlévání ložisek, kotevních desek a patek,
základů strojů, jeřábových drah
́́ zalévání a podlévání ocelových opěr a ocelových
konstrukcí
́́ zalévání a podlévání kotevních šroubů
a hmoždinek
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SIKA ŘEŠENÍ PRO OPRAVY
Sika® MonoTop-111 AntiCorrosion
Sika® MonoTop-112 MultiUse Repair
Sika® MonoTop-110 QuickFix
Sika MonoTop®-910 N
SikaRep® CZ
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Sika MonoTop®-412 N
Sika MonoTop®-620
SikaRep® Cosmetic L
Sika® FastFix-132
Sika® FastFix-133
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OPRAVY

FIRMA SIKA BYLA PRŮKOPNÍKEM VE VÝVOJI technologií oprav a ochrany
betonu a v důsledku toho také je globálním technologickým lídrem na trhu
po mnoho let. Široká škála materiálů zahrnuje také multifunkční výrobky
pro opravy, které mohou být použity všude kolem budovy a opravit nejen
monolitický beton, ale i cementové omítky, cihelné zdivo, zdivo z betonových
bloků a z přírodního kamene. Kontinuální výzkum a vývoj v našich laboratořích
po celém světě, v kombinaci s našimi rozsáhlými praktickými zkušenostmi
přímo na stavbách ve všech kontinentech, umožňuje nabídnout ucelené
systémy oprav. To zahrnuje opravy fyzikálního a chemického poškození
betonu a poškození betonových konstrukcí způsobených korozí ocelové
výztuže. Dále systémy pro opravy betonový povrchů a speciální řešení pro
utěsnění a opravu trhlin. Nabízené materiály jsou určeny pro ruční zpracování,
mokrý nástřik a metodu suchého stříkání.

Sika® MonoTop-111 AntiCorrosion
1komponentní malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými
hmotami s technologií Silikafume, zesílená umělými vlákny.
Pro použití jako ochrana výztuže proti korozi a adhezní můstek
POUŽITÍ
́́ protikorozní ochrana výztuže při sanacích
železobetonu
́́ jako adhezní můstek na beton a malty

POPIS A VÝHODY
́́ snadné použití – přidává se pouze voda
́́ jednoduchá zpracovatelnost a aplikace
́́ vynikající adheze na ocel a beton
́́ vysoký uzavírací účinek proti vodě a chloridům
́́ dobré mechanické pevnosti
́́ možnost aplikace štětcem nebo stříkáním

BARVA
šedá
BALENÍ
2 kg sáček,
10× sáček = 1 papírová
krabice

Sika® MonoTop-112 MultiUse Repair
Jednoduše aplikovatelná opravná malta na cementové bázi

POUŽITÍ
́́ pro drobné opravy, reprofilaci a sanace
betonových konstrukcí a prvků

POPIS A VÝHODY
́́ míchá se pouze s vodou
́́ obsahuje vlákna z umělé hmoty
́́ snadná aplikace
́́ tixotropní, nestéká při aplikaci na svislé plochy
a plochy nad hlavou
́́ vysoké mechanické pevnosti
́́ 1 balení = cca 2,5 l malty

BARVA
šedá
BALENÍ
5 kg sáček,
4× sáček = 1 papírová
krabice
SPOTŘEBA
~2,0 kg/m²/mm
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Velmi rychlá montážní a opravná malta. Jednoduše aplikovatelná,
malta pro rychlé upevnění a bleskové opravy na cementové bázi
POUŽITÍ
́́ pro fixaci prvků a rychlé opravy
́́ sanace betonu

POPIS A VÝHODY
́́ opravy betonu během krátké doby
́́ vysoká odolnost proti mrazu, chloridům
a rozmrazovacím solím
́́ lze přetírat po krátké době i při nízkých teplotách
́́ snížení počtu pracovních kroků
́́ dobře drží i při práci nad hlavou

BARVA
šedá
BALENÍ
5 kg sáček,
4× sáček = 1 papírová
krabice
SPOTŘEBA
5 kg ~2,5 l malty
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Sika® MonoTop-110 QuickFix

Sika MonoTop®-910 N
Ochrana výztuže proti korozi / adhezní můstek podle EN 1504-7

POUŽITÍ
́́ vhodné jako úprava anodické oblasti
(Zásada 11, metoda 11.1 podle EN 1504-9)
́́ vhodné jako adhezní můstek na beton a malty
́́ vhodné při sanacích a opravách betonu jako
protikorozní ochrana výztuže

POPIS A VÝHODY
́́ jednoduché míchaní, přidává se pouze voda
́́ jednoduchá zpracovatelnost a aplikace
́́ vynikající adheze na ocel a beton
́́ dobrá odolnost vůči vodě a penetraci chloridů
́́ dobré mechanické pevnosti
́́ aplikace štětcem nebo pomoci stříkací pistole

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,5–2,0 kg/m²

SikaRep® CZ
1komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem,
zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, obsahující
silicafume, mikrovlákna splňující požadavky EN 1504-3 třídy R4
dle normy ČSN EN 1504-3
POUŽITÍ
́́ reprofilace a povrchové opravy poškozených
betonových prvků na budovách a mostech
́́ velký objem oprav, velká tloušťka vrstvy malty
́́ opravy poškozených míst na vodorovných
i svislých plochách
́́ vyplnění štěrkových míst, pórů, malých poškození
betonu, hrany spár, rohy, tvarování a krytí spár

POPIS A VÝHODY
́́ dobrá zpracovatelnost
́́ dobrá přídržnost na běžné stavební materiály
(beton, kámen, cihla, ocel…)
́́ vynikající zpracovatelnost při aplikaci nad hlavou
bez spadu nebo odpadu
́́ dobré pevnosti v tlaku, v tahu za ohybu
́́ dobrý konečný vzhled
́́ strojní nebo ruční aplikace

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,85 kg prášku / m²
a 1 mm hotové malty
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1komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem,
zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, splňující
požadavky třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3
POUŽITÍ
́́ vhodná pro opravy betonu (Zásada 3, metoda 3.1
a 3.3 podle ČSN EN 1504-9)
́́ reprofilace a povrchové opravy poškozených
betonových prvků na budovách a mostech
́́ vhodná pro zesilování betonových nosných
konstrukcí
́́ vhodná jako ochrana nebo obnovení pasivace

POPIS A VÝHODY
́́ tloušťka jednotlivé vrstvy může být až 50 mm
́́ zušlechtěná umělými vlákny
́́ strojní nebo ruční aplikace
́́ vynikající přídržnost na podklad
́́ vynikající zpracovatelnost při strojním zpracování
nad hlavou
́́ vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým
solím (R4)

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,85 kg prášku / m²
a 1 mm hotové malty

Sika MonoTop®-620
Jemná správková stěrka, třída R2 podle EN 1504-3

POUŽITÍ
́́ jako vyrovnávací malta deformací bednění,
egalizace nerovných ploch, pokrytí
neprofilovaných betonových povrchů
́́ vhodné na tenké vrstvy na horizontálních
a vertikálních plochách
́́ reprofilace a povrchové opravy poškozených
betonových konstrukcí a prvků na budovách
a mostech v pozemním stavitelství
a inženýrských stavbách

POPIS A VÝHODY
́́ dobrá zpracovatelnost
́́ vhodná pro ruční i strojní zpracování třída R2
podle ČSN EN 1504-3
́́ vynikající přídržnost na podklad
́́ vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým
solím (R4)

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,7 kg prášku / m²
a 1 mm hotové malty
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Sika MonoTop®-412 N

SikaRep® Cosmetic L
Jemná cementová malta pro kosmetiku betonu

POUŽITÍ
́́ velmi jemná malta vhodná pro barevné
sjednocení a zapravení malých, lokálních vad
betonového povrchu (poškozených hran,
ulomených rohů, otevřených pórů a lunkrů)
́́ jako vyrovnávací stěrka ke sjednocení nebo
vyrovnání nerovných ploch

POPIS A VÝHODY
́́ umožňuje lokální opravy až do tl. vrstvy 30 mm,
plošné do 2 mm bez tvorby trhlin
́́ volitelná konzistence podle množství přidané
vody
́́ jednoduchá a snadná zpracovatelnost
́́ dobrá přídržnost na podklad
́́ odolná vůči mrazu a CHRL, podle ČSN EN 1504-3

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,6 kg prášku / m²
a 1 mm hotové malty
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Cementový potěrový materiál pro pokládku dlažby a kamene

POUŽITÍ
Na ukládání dlažebních nebo betonových kostek,
kamene, při rekonstrukci a stavbě:
́́ veřejných prostorů, parkovišť, chodníků, zahrad
́́ komunikací z dlažby nebo kamenných kostek
́́ míst pro provoz a stání těžkých vozidel, zastávek
MHD, příjezdových cest, kruhových objezdů

POPIS A VÝHODY
́́ jednoduchá zpracovatelnost – předmíchaná
směs, pouze se smísí s vodou
́́ rychlé tuhnutí s minimálním vznikem trhlin
́́ výborná přídržnost k betonu a přírodnímu kameni
́́ vysoké konečné pevnosti – 30 MPa po 24 hod
při 20 °C

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~2,2 kg prášku / m²
a 1 mm hotové malty

Sika® FastFix-133
Pro vyplnění spár mezi dlažebními nebo betonovými kostkami,
kamenem, při rekonstrukce a stavbě
POUŽITÍ
́́ veřejné prostory, parkoviště, komunikace z dlažby
nebo kamenných kostek, chodníků
́́ místa pro provoz a stání těžkých vozidel,
zastávek MHD, zahrad, příjezdových cest,
kruhových objezdů

POPIS A VÝHODY
́́ výborná roztékavost a samonivelační vlastnosti
́́ výborná přídržnost k betonu a přírodnímu kameni
́́ nezanechává stopy a výkvěty na povrchu kamene
́́ vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím
́́ vysoké konečné pevnosti
́́ odolnost prostředí XF4

BARVA
šedý prášek
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~2,2 kg prášku / m²
a 1 mm hotové malty
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Sika® FastFix-132

OCHRANA A ČIŠTĚNÍ

MNOHO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VYŽADUJE čištění a dodatečnou
povrchovou ochranu při vystavení v různém agresivním prostředí na místech
po celém světě. Obzvláště beton, cementové omítky a malty, cihly a ocelové
povrchy vyžadují další povrchovou ochranu. Toto je v zájmu zachování jejich
vzhledu, ochrana proti prachu, prodloužit cyklus údržby a zvýšit celkovou
životnost. Ochranná povrchová impregnace a nátěrové technologie umožnily
vývoj produktů a systémů pro všechny z těchto zmíněných stavebních
materiálů a zahrnují systémy pro nové stavby i údržbu.
Beton, cementové omítky, cihly a zdivo jsou porézní materiály a Sika
hydrofobní impregnace jsou ideální pro zabránění průniku vody, která by
jinak snížila jejich tepelnou izolaci, zvýšila riziko poškození zmrazováním
a rozmrazování, a podpořila tvorbu řas a jiných zelených porostů.

SIKA ŘEŠENÍ PRO OCHRANU A ČIŠTĚNÍ
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Sika® Cleaning Wipes-100
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Sikagard®-675 W ElastoColor
Sikagard®-680 S Betoncolor
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Sikagard®-700 S
Sikagard®-703 W
Sikagard®-907 W
Sikagard®-715 W
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Sikagard®-700 S
Neviditelná hydrofobní ochrana na bázi siloxanu pro vnější povrchy.
1komp. bezbarvá hydrofobní impregnace na rozpouštědlové bázi
POUŽITÍ
́́ vodoodpudivý bezbarvý ochranný prostředek pro
nasákavé materiály vystavené vnějšímu prostředí
jako je: beton, cementové materiály, zdivo apod.
́́ velmi dobře penetruje do podkladu, poskytuje
trvanlivou ochranu před vodou, a současně
umožňuje pronikání vodních par difúzí v obou
směrech

POPIS A VÝHODY
́́ zvyšuje odolnost povrchu vůči pronikání vody
́́ omezuje kapilární nasákavost povrchu
́́ zvyšuje odolnost vůči mrazu a rozmrazovacím
solím
́́ snižuje špinění porézního povrchu
́́ zvyšuje tepelně izolační vlastnosti
́́ nemění vzhled povrchu, nevytváří skvrny
́́ vhodný jako ochrana betonových konstrukcí

BARVA
transparentní
BALENÍ
plechovka 20 l
SPOTŘEBA
~0,3 kg/m²/nátěr

Sikagard®-703 W
Vodu odpuzující bezbarvá impregnace. 1komp. bezbarvá hydrofobní
impregnace na vodní bázi
POUŽITÍ
́́ odpuzuje vodu a chrání stavební materiály před
působením deště a mrazu
́́ je vhodný pro řadu povrchů – beton, malta, zdivo,
cihly, kámen, vláknitý cement, atd.

POPIS A VÝHODY
́́ odpuzuje vodu, chrání povrch konstrukce před
deštěm a mrazem
́́ zvyšuje odolnost fasád vůči přístupu vody
́́ neviditelná ochrana – nemění vzhled ani
poréznost povrchu
́́ odpuzuje vodu, chrání stavební materiály před
dešťovou vodou, přesto umožňuje podkladu
„dýchat“
́́ zvyšuje odolnost vůči usazování nečistot
a snižuje růst mechů, lišejníků a řas

BARVA
bezbarvý
BALENÍ
2la5l
SPOTŘEBA
2 l ~10–12 m²
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Ochranný prostředek na betonovou dlažbu. Chrání porézní povrch
betonu a pískové spáry
POUŽITÍ
Efektivně chrání dlažbu a porézní povrchy vůči vodě
a olejům, při aplikaci do pískových spár stabilizuje
a penetruje spáru, zabraňuje erozi.
Lze použít na:
́́ chodníky
́́ terasy, nádvoří
́́ parkoviště, vjezdy
́́ na zámkovou dlažbu, žulový kámen
a betonovou dlažbu

POPIS A VÝHODY
́́ šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje
rozpouštědla
́́ odolný UV záření a povětrnosti
́́ snadná aplikace
́́ předchází růstu trávy ve spárách a na povrchu
dlažby
́́ spára a povrch jsou prodyšné
́́ omezuje vyplavování písku ze spáry
́́ usnadňuje čištění povrchu
́́ snižuje požadavky na údržbu povrchu

BARVA
mléčně bílá,
po vytvrzení bezbarvá
BALENÍ
plastová nádoba: 5 l,
20 l

OCHRANA A ČIŠTĚNÍ

Sikagard®-907 W

SPOTŘEBA
(v závislosti na savosti
podkladu)
dlažba se spárami:
~ 0,5–1,5 l/m²
povrch bez spár:
~0,2–0,3 l/m²

Sikagard®-715 W
Odstraňovač mechů, lišejníků a řas. 1komp. přípravek ředitelný
vodou, odstraňující mechy, lišejníky a řasy
POPIS A VÝHODY
́́ tekutý přípravek na vodní bázi s výbornou čisticí
schopností pro hladké i porézní povrchy
́́ dobrá penetrační a disperzní schopnost
́́ přirozeně odbouratelný dle EN 29888
́́ bez organických rozpouštědel
́́ neobsahuje fosfáty
́́ neuvolňuje nebezpečné nebo dráždivé
výpary – vhodný i do interiérů

BARVA
bezbarvý
BALENÍ
2l
SPOTŘEBA
1 l ~10–13 m²



POUŽITÍ
Pro odstranění mechů, lišejníků, řas a podobných
nečistot z běžných podkladů v interiérech
i exteriérech (markýzy, střechy, okapové roury,
dvorky, terasy, balkóny, stěny, podlahy, dřevěné
nebo plastové okenní rámy), nebo z ozdobných
kamenných prací, náhrobků, atd.
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Sika® Cleaning Wipes-100
Čisticí utěrky. Použití v náročných podmínkách na stavbách,
průmyslu i domácnosti, snadné odstranění zbytků polyuretanu
a tmelů z nářadí a rukou
POUŽITÍ
Sika® Cleaning Wipes-100 jsou jednorázové čisticí
utěrky na nářadí a ruce, užitečné všude tam, kde
není přístup k tekoucí vodě. Odstraňují z rukou
polyuretanové tmely, olej, mastnotu, barvy, inkoust
a běžnou špínu.

POPIS A VÝHODY
́́ netkaný polypropylen
́́ k okamžitému použití
́́ skvělý prostředek pro čištění
́́ jemný k pokožce rukou
́́ perforované – snadné odtrhávání
́́ hrubá struktura na jedné straně, jemná na druhé

BARVA
bílá s červenými vlákny
BALENÍ
box s 50 ubrousky

Sikagard®-850 AG
Anti-Graffiti a Anti-Poster ochranný nátěr
POUŽITÍ
Sikagard®-850 AG je transparentní Anti-Graffiti
a Anti-Poster ochranný nátěr, odolný proti UV
záření. Vytváří lehce lesklý povrch a zvyšuje
kvalitu podkladu.

POPIS A VÝHODY
́́ snadná aplikace
́́ trvalé řešení, není třeba obnovovat
po odstranění graffiti
́́ čištění bez horké vody, velmi vysokého tlaku
vody a chemikálií
́́ přilepené plakáty samy spadnou
PRO VŠECHNY TYPY PODKLADŮ
́́ beton – ošetřený nebo neošetřený
́́ zdivo – opatřené nátěrem nebo po ošetření
hydrofobní impregnací
́́ dřevo – přírodní a ošetřené
́́ kovy – s nátěrem nebo bez povrchové ochrany

BARVA
transparentní
BALENÍ
25 kg, 200 kg
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Sikagard®-675 W ElastoColor
Barevný ochranný nátěr na beton na vodní bázi

POUŽITÍ
Sikagard®-675 W ElastoColor je vhodný pro
ochranu a estetické zlepšení vzhledu betonových
konstrukcí (pro normální a lehký beton). Používá
se při rekonstrukcích betonových ploch jako
elastický ochranný nátěr na vyrovnávací malty Sika
(více informací naleznete v příslušném produktovém
listu), vláknocement a na převrstvení existujících
dobře držících nátěrů.

POPIS A VÝHODY
́́ propouští vodní páru
́́ velmi dobrá odolnost proti stárnutí
a povětrnostním vlivům
́́ velmi dobrá odolnost proti křídovatění
́́ snadná aplikace
́́ dobrá krycí schopnost (neprůhledný)
́́ šetrný k životnímu prostředí (bez rozpouštědel)
́́ zabraňuje pronikání vody
́́ vysoká hodnota odporu proti CO2

Sikagard®-675 W ElastoColor 1komponentní,
vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové
disperze. Vyhovuje požadavkům normy
ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.

BARVA
dle RAL
BALENÍ
15 l kbelík

Sikagard®-680 S Betoncolor
Ochranný nátěr na beton
POUŽITÍ
Sikagard®-680 S Betoncolor je určen pro ochranu
a zkrášlení betonových ploch a dalších cementových
materiálů na stavbách a prvcích infrastruktury.
Sikagard®-680 S Betoncolor bezbarvý je po
vytvrzení bezbarvý lesklý materiál, převážně vhodný
jako osvěžující a ochranný nátěr pro vymývaný
beton. Sikagard®-680 S Betoncolor krycí je po
vytvrzení matný nátěr, který se dodává v širokém
množství barevných odstínů.

POPIS A VÝHODY
́́ Sikagard®-680 S Betoncolor má vynikající
odolnost vůči povětrnosti, je na bázi akrylových
pryskyřic s rychlým odvětráním rozpouštědel
́́ díky rychlému vytvrzení má brzkou odolnost
vůči dešti
́́ téměř nemění texturu podkladu
́́ Sikagard®-680 S Betoncolor chrání beton před
agresivními vlivy povětrnosti, které mohou vnikat
do povrchu betonu ve formě plynu a solí
́́ má velmi vysoký difuzní odpor proti
Sikagard®-680 S Betoncolor je 1komponentní nátěr
atmosférickému CO2 a snižuje hloubku
karbonatace betonu
na bázi akrylových pryskyřic, obsahuje rozpouštědla.
́́ neovlivňuje propustnost vodních par
́́ redukuje usazování nečistot a snižuje
zabarvování betonu dešťovou vodou
́́ vhodný pro utěsnění čerstvého betonu

BARVA
transparentní
nebo dle RAL



BALENÍ
dle typu 12,5–30 kg sud
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PŘÍSADY DO BETONŮ A MALT

BETON JE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL a hraje významnou roli
ve většině stavebních projektů po celém světě. Beton velmi univerzální
a odolný stavební materiál, který je produkován ze surovin a přísad
přizpůsobených ke správnému návrhu směsi pro její různá určení a použití.
Většina z betonů použitých přímo na staveništi se nyní vyrábí ve výrobnách
betonových směsí, což zajišťuje konzistentní kvalitu, jak je požadováno
na projekt.
Od roku 1910 Sika byl v čele technologie betonu díky práci na vývoji přísad
a speciálních příměsí, které pomáhají zajistit kvalitu betonu a konzistenci pro
použití stejně jako trvanlivost po dobu užívání. Sika přísady mohou pomoci
zlepšit vlastnosti betonu pro speciální aplikace, včetně rychlého tvrdnutí nebo
prodloužené dopravy a pracovních časů pro dodavatele nebo vyšší pevnosti
a vodotěsné vlastnosti.

SIKA ŘEŠENÍ PRO PŘÍSADY DO BETONŮ A MALT
68
68
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Sika® Do potěru
SikaFiber® PPM-12
Sika® Odbedňovací olej

70
70
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Sika® Zimní přísada
Sika® Vodotěsná přísada
Sika® Do malty
Sika® Superplastifikátor
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Sika® Zimní přísada
Koncentrovaná zimní přísada + urychlovač

POUŽITÍ
́́ odměřenou dávku přísady je nejlépe zamíchat
do záměsové vody
́́ přísada snižuje potřebné množství vody
až o 30 %
́́ pro aktivaci míchat celkovou směs nejméně
2 min
́́ nesmí se dávkovat do suché směsi

POPIS A VÝHODY
́́ rychlý narůst pevností
́́ urychluje hydratační proces
́́ zvyšuje trvanlivost a životnost
́́ vysoká hutnost cementových směsi

BALENÍ
1 l lahev s dávkovačem,
5 l kanystr
SPOTŘEBA
~125 ml na 25 kg
cementu

Sika® Vodotěsná přísada
Těsnicí přísada do betonu a cementových malt

POUŽITÍ
́́ tekutá vodotěsná přísada do betonů a malt
́́ odměřenou dávku přísady je nejlépe zamíchat
do záměsové vody

POPIS A VÝHODY
́́ zvyšuje vodotěsnost
́́ omezuje tvorbu výkvětu
́́ zlepšuje zpracovatelnost
́́ omezuje tvorbu trhlin

BALENÍ
1 l lahev s dávkovačem
SPOTŘEBA
~200 ml na 25 kg
cementu
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Účinná přísada do malt

POUŽITÍ
́́ přísada zlepšuje a prodlužuje zpracovatelnost
a usnadňuje nanášení malty
́́ zlepšuje soudržnost, snižuje nasákavost
a propustnost maltové směsi
́́ v maltě vytváří stabilní stejnoměrné rozptýlené
hydrofobizované vzduchové póry

POPIS A VÝHODY
́́ zlepšuje zpracovatelnost cementových směsí
́́ zvyšuje vodotěsnost
́́ zvyšuje mrazuvzdornost
́́ omezuje tvorbu výkvětů a plísní

BALENÍ
1 l lahev s dávkovačem
SPOTŘEBA
~250 ml na 25 kg
cementu

Sika® Superplastifikátor

PŘÍSADY DO BETONŮ A MALT

Sika® Do malty

Tekutý, vysoce účinný, vodu redukující superplastifikátor
na polymerové bázi
POPIS A VÝHODY
́́ výrazně zlepšuje zpracovatelnost betonové směsi
́́ při snížení množství záměsové vody nezhoršuje
zpracovatelnosti směsi.

BALENÍ
1 l lahev s dávkovačem
SPOTŘEBA
~200 ml na 25 kg
cementu



POUŽITÍ
́́ do vysoce kvalitních betonu přímo na stavbě
́́ cementových malt a potěrů
́́ do čerpaného betonu
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Sika® Do potěru
Přísada do potěru

POUŽITÍ
́́ pro zhotovení potěrů a pro zhotovení potěrů
pro podlahové vytápění

POPIS A VÝHODY
́́ neovlivňuje životnost trubek z umělé hmoty
pro podlahové vytápění
́́ nezavádí do potěrové malty žádný dodatečný
vzduch
́́ neobsahuje chloridy
́́ zvyšuje tepelnou vodivost
́́ zlepšuje zpracovatelnost
́́ zvyšuje počáteční i konečné pevnosti
́́ omezuje vznik trhlin
́́ urychluje tvrdnutí potěru

BARVA
bílá
BALENÍ
1l
SPOTŘEBA
~200 ml na 25 kg
cementu

SikaFiber® PPM-12
Polypropylenová mikrovlákna do betonu a malt délky 12 mm

POUŽITÍ
́́ fasádní omítky
́́ prefabrikované prvky
́́ desky na pevném podloží
́́ obrubníky, chodníky, vozovky, rampy
́́ krycí vrstvy, potěry
́́ vodní nádrže, bazény
́́ stěny, stropy, omítky, malty apod

POPIS A VÝHODY
́́ zvyšuje odolnost vůči destruktivním silám
́́ potlačuje a kontroluje tvorbu vnitřních trhlin
v betonu
́́ zvyšuje odolnost proti nárazu a mechanickému
poškození
́́ zvyšuje mrazuvzdornost betonu
́́ snižuje nasákavost betonu
́́ zvyšuje trvanlivost betonu

BALENÍ
600 g rozpustný
(rozložitelný) papírový
sáček, který je možné
při dávkování vložit
bez otevření přímo
do domíchávače
DOPORUČENÉ
DÁVKOVÁNÍ
pro běžné betonové
směsi ~600 g/m³
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PŘÍSADY DO BETONŮ A MALT

Sika® Odbedňovací olej
Odbedňovací olej je univerzální separační prostředek pro savé,
nesavé a ohřívané bednění do +80 °C
POPIS A VÝHODY
́́ zlepšuje pohledovost betonu
́́ snadné a rychle odformování
́́ není nutná doba odvětrání

BARVA
žlutá
BALENÍ
1l
SPOTŘEBA
~1 litr na cca 50 m²



POUŽITÍ
́́ hladké a nesavé bednění
́́ savé bednění
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PODLAHOVÉ SYSTÉMY

PODLAHY JSOU ZÁKLADEM našeho obytného prostředí doma, v práci
i ve volném čase, kdy musí vydržet a splnit všechny požadavky na ně
kladené. V závislosti na oblasti použití, podlahy musí odolávat zátěži, oděru
a odolné proti vodě a chemické zátěži, snadno čistitelné, dekorativní a dobře
vypadající.
Podlahové povrchy mohou mít i řadu dalších specifických funkcí a požadavků,
jako je kompatibilita s podlahovým vytápěním, ultra-hygienické požadavky,
přemostit trhliny, schopnost kročejového útlumu nebo dokonce antistatické
vlastnosti.
Všechny podlahové systémy Sika a SikaBond pružné lepení dřevěných podlah
a SikaCeram lepidel na obklady plní tyto náročné funkce každý den.
Sika řešení pro podlahy byly vyvinuta za pomoci posledních akrylových,
epoxidových a polyuretanových technologií a cementových a betonových
technologií, tak aby vyhověly požadavkům.

SIKA ŘEŠENÍ PRO FLOORING AND WALL FINISHING
Sikafloor® Garage
80
Sikafloor®-2540 W
80
Sikafloor® 264 N / -264 N Thixo
81
Sikafloor®-260081
Sikafloor®-70182
Sikafloor®-72182
Sikafloor®-81 / -82 / -83 EpoCem
83
Sikagard®-750 Deco EpoCem®
83
Sikafloor®-33084
Sikafloor®-32784
Sikafloor®-304 W
85
Sikafloor®-305 W
85



Sika® Level-01 Primer
74
Sikafloor®-02 Primer
74
Sika® Patch-5
75
SikaScreed®-10075
Sikafloor®-102 Level
76
Sikafloor®-202 Level
76
Sikafloor®-352 FibreLevel
77
Sikafloor®-432 DecoCem
77
Sikafloor®-1100 Level
78
Sikafloor® 1200 Level
78
Sikafloor®156 / -150
79
Sikafloor®-16179
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Sika® Level-01 Primer
Podkladní nátěr na akrylové bázi, vhodný pro uzavření minerálních
podkladů, pod vyrovnávací stěrky a lepidla. 1komp. bílá akrylová
disperzní pryskyřice na vodní bázi, modifikovaná polymery
POUŽITÍ
́́ pro uzavření minerálních podkladů a zvýšení
soudržnosti podkladů a malt
́́ vhodný jako podkladní nátěr na anhydritové
podlahové stěrky
́́ rovněž vhodný pod cementové stěrky řady
Sika® Level, Sikafloor® Level a lepidla
řady Sika® Ceram

POPIS A VÝHODY
́́ účinně uzavírá betonový podklad
́́ zabraňuje vodě prostoupit z podkladu a vytvořit
ve stěrce bubliny
́́ zvyšuje soudržnost mezi podkladem a stěrkou
́́ vynikající přídržnost i při různých aplikačních
teplotách
́́ rychle vysychá a tvoří povrchový film
́́ snadná aplikace
́́ může být ředěn v různém poměru
dle poréznosti podkladu

BARVA
bílá tekutina
BALENÍ
1 kg, 5 kg a 25 kg kbelík
SPOTŘEBA
~0,10–0,20 kg/m²/
nátěr

Sikafloor®-02 Primer
Speciální penetrace na bázi akrylátové disperze bez obsahu
rozpouštědel, pro neporušené, hladké a nesavé podklady
POUŽITÍ
Vhodná jako podkladní nátěr na:
́́ nesavé podklady, například: keramická dlažba,
přírodní kámen, teraso, nesavý hlazený beton
́́ podklady se zbytky voděodolných lepidel
́́ staré zapečetěné / převrstvené podklady
́́ hořečnaté podklady
́́ celoplošně lepené měkké krytiny
́́ kov

VLASTNOSTI A VÝHODY
́́ jednosložková
́́ poskytuje optimální přilnavost na
problematických podkladech
́́ nízká spotřeba / vysoká kryvost
́́ vhodné pro použití na podlahové topení
́́ krátká čekací doba
́́ nízký zápach
́́ snadno se nanáší pomocí válečku
́́ připravená přímo k použití
́́ EC-1 PLUS

BARVA
modrá
BALENÍ
5 kg plastový kanystr
SPOTŘEBA
~0,10–0,15 kg/m²/nátěr
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Sika® Patch-5
Rychle tuhnoucí a tvrdnoucí, 1komponentní, cementová
malta, vyztužená vlákny, pro opravy průmyslových podlah
a betonových prvků
POUŽITÍ
Vhodné pro opravy průmyslových podlah v interiéru
i exteriéru, pro obnovu silničních spojů a upevnění
šachet, a všude tam, kde je vyžadováno rychle
vytvrzení a výborná odolnost proti mechanickému
opotřebení.

POPIS A VÝHODY
́́ rychle tuhnoucí a rychle tvrdnoucí
́́ tekutá – „samonivelační“ díky technologii
Sika® ViscoCrete®
́́ velmi vysoká mechanická odolnost vůči
opotřebení (třída AR0,5)
́́ rychlá a dobrá zpracovatelnost
́́ bez smrštění
́́ nastavitelná konzistence (dle množství
záměsové vody)
́́ nekorozivní
́́ odolná vůči solím a posypovým látkám

BARVA
tmavě šedá
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~2,0 kg/m²/mm

SikaScreed®-100
Předmíchaná maltová směs pro zhotovení potěrů od tloušťky
10 do 60 mm, pro zhotovení vnitřních i vnějších vysokopevnostních
potěrů s nízkou zbytkovou vlhkostí
POPIS A VÝHODY
́́ snadné zahlazení povrchu
́́ vysoké pevnosti již druhý den po aplikaci
́́ pochozí již po 12 hodinách
́́ i pro podlahové vytápění

BARVA
šedá
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~2,0 kg/m²/mm



POUŽITÍ
́́ zhotovení plovoucích nebo kotvených potěru
v občanských a průmyslových prostorách
́́ možnost rychlé pokládky pochozí vrstvy
s požadavkem na nízkou vlhkost podkladu
́́ vhodné pro zhotovení spádových vrstev balkonu
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Sikafloor®-102 Level
Samonivelační stěrka s vysokou provozní zátěží pro tloušťky
od 2 do 15 mm, třída CT-C20-F5
POUŽITÍ
Pro vyrovnání podkladu v interiéru pod textilní
a elastické krytiny.

POPIS A VÝHODY
́́ rychlé a snadné použití, výborná roztékavost
a samonivelační vlastnosti
́́ pro ruční i strojní aplikaci
́́ pochozí po cca 3 hodinách

BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
1,6 kg/m²/mm

Sikafloor®-202 Level
Samonivelační stěrka s velmi vysokou provozní zátěží
pro tloušťky od 1 do 15 mm, třída CT-C25-F6-AR1-B1,5
POUŽITÍ
Na beton, kámen a potěry pod podlahy typu:
́́ keramická dlažba
́́ přírodní kámen
́́ PVC
́́ koberec
́́ linoleum
́́ dřevěné podlahy

POPIS A VÝHODY
́́ samonivelační a velmi hladký povrch bez pórů
́́ velmi nízké smrštění
́́ pochozí po 2 hodinách (při 20 °C)
́́ plně vytvrzen po 24 hodinách, pokládka dlažby
po 4–6 hod.
́́ snadná aplikace ručně, nebo strojní pumpou
́́ velmi nízké emise – EC1
́́ velmi nízká prašnost
́́ pro pojíždění kolečkovými židlemi
́́ pro podlahové vytápění

BARVA
šedá
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,55 kg/m²/mm
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Sikafloor®-352 FibreLevel
Samonivelační cementová vyrovnávka s vlákny pro tloušťku
vrstvy od 3 do 30 mm, třída CT-C30-F7
POUŽITÍ
Může být aplikována ručně nebo strojně v tloušťce
vrstvy 3–30 mm jako vyrovnávka před následnou
pokládkou keramické nebo kamenné dlažby,
dřevěných podlah, cementových stěrek, atd.

POPIS A VÝHODY
́́ dobré samonivelační vlastnosti
́́ rychlé a snadné použití, výborná roztékavost
́́ pro ruční i strojní aplikaci
́́ obsahuje mikrovýztuž redukující smrštění
́́ tloušťka vrstvy od 3 mm do 30 mm
́́ pochozí po 3 hodinách

BARVA
šedá
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,7 kg/m²/mm

Sikafloor®-432 DecoCem
Finální samonivelační stěrka s vysokou provozní zátěží pro tloušťky
od 3 do 30 mm, třída CT-C40-F7-AR0,5
POPIS A VÝHODY
́́ vysoké pevnosti a estetický vzhled
́́ rychlé a snadné použití, výborná roztékavost
a samonivelační vlastnosti
́́ pro ruční i strojní aplikaci
́́ pochozí po cca 4 hodinách, plná zatížitelnost
už po 7 dnech

BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
1,9 kg/m²/mm



POUŽITÍ
́́ pro vytvoření trvanlivé a odolné nášlapné vrstvy
do interiéru
́́ vhodné do vysoce zatížených výrobních
a skladovacích provozů, garáží, obchodů,
obytných prostor apod.
́́ při rekonstrukcích a nových pokládkách povrchů
průmyslových podlah
́́ jako vyrovnávka přímo pod pryskyřicové,
nátěrové a stěrkové systémy Sikafloor®
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Sikafloor®-1100 Level
Samonivelační a vyhlazovací stěrka na bázi síranu vápenatého,
pro tloušťky od 2 do 15 mm, třída CA-C20-F5
POUŽITÍ
́́ pro vyrovnávání nerovností před pokládkou
textilních a elastických krytin (PVC, přírodní
linoleum atd.), dále před lepením dřevěných
podlah a pokládkou plovoucích podlah
́́ pouze pro interiér
́́ k vytvoření vyrovnaných a hladkých ploch
na cementových a anhydritových potěrech,
nesavých podkladech např. keramická
dlažba, podkladech se zbytky starých vodou
nerozpustných lepidel, magnezitové potěry

POPIS A VÝHODY
́́ velmi dobrá tekutost a zpracovatelnost
́́ snadná ruční aplikace
́́ vytvrzuje bez smrštění
́́ pochůznost po 4 hodinách (+20 °C)
́́ vhodný pro plochy s podlahovým vytápěním
́́ velmi hladký a rovný povrch
́́ vhodný pro provoz kolečkových židlí
(od 3 mm tl. vrstvy)

BARVA
bílá
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,5 kg/m²/mm

Sikafloor® 1200 Level
Samonivelační a vyhlazovací stěrka na bázi síranu vápenatého,
pro tloušťky od 1 do 15 mm, třída CA-C25-F6
POUŽITÍ
Pro vyrovnávání nerovností před pokládkou
textilních a elastických krytin (PVC, přírodní
linoleum atd.) dále před lepením dřevěných
podlah a pokládkou plovoucích podlah.

POPIS A VÝHODY
́́ velmi dobrá tekutost a zpracovatelnost
čerstvého výrobku
́́ snadná ruční aplikace
́́ vytvrzující bez smrštění
́́ pochůznost po 3 hodinách (+20 °C)
́́ vhodný pro plochy s podlahovým vytápěním
́́ velmi hladký a rovný povrch
́́ vhodné pro provoz kolečkových židlí
(od 2 mm tl. vrstvy)

BARVA
bílá
BALENÍ
25 kg pytel
SPOTŘEBA
~1,5 kg/m²/mm
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PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Sikafloor®156 / -150
Epoxidová pryskyřice pro penetraci, vyrovnávky a opravy.
2komp. nízkoviskózní, transparentní epoxidová pryskyřice,
bez rozpouštědel zlepšuje přídržnost následných epoxidových
nátěrů a stěrek, pryskyřice pro výrobu plastmalty
POUŽITÍ
́́ vhodný pro všechny cementové podklady
́́ penetrace betonových podkladů, cementových
stěrek a epoxidových povrchů
́́ pro normální i silně nasákavé podklady
́́ podkladní nátěr pod všechny epoxidové
a polyuretanové podlahy
́́ pojivo pro vyrovnávací malty a stěrky
(plastmalty)
́́ pro vnitřní i vnější použití

POPIS A VÝHODY
́́ nízkoviskózní
́́ dobrá penetrační schopnost
́́ vysoké pevnosti v přídržnosti
́́ bez rozpouštědel
́́ jednoduchá aplikace
́́ krátké čekací doby
́́ víceúčelové použití
́́ vysoké mechanické pevnosti

BARVA
transparentní
BALENÍ
3 kg, 10 kg, 25 kg
SPOTŘEBA
~0,3–0,5 kg/m²/nátěr,
podle nasákavosti
podkladu

Sikafloor®-161
2komponentní epoxidová penetrace, vyrovnávací
malta, mezivrstva a maltový potěr
POPIS A VÝHODY
́́ nízkoviskózní
́́ dobrá penetrační schopnost
́́ vynikající přilnavost k podkladu
́́ snadná aplikace
́́ krátké čekací doby
́́ univerzální použití

BARVA
nahnědlá kapalina
BALENÍ
30 kg: komp. A 23,7 kg,
komp. B 6,3 kg
SPOTŘEBA
~0,4–0,5 kg/m²/nátěr,
podle nasákavosti
podkladu



POUŽITÍ
́́ penetrace betonového podkladu, cementových
potěrů a epoxidových malt
́́ pojivo pro vyrovnávací malty a maltové potěry
́́ vhodný pro přípravu drenážního plastbetonu
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Sikafloor® Garage
2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice

POUŽITÍ
́́ barevný, epoxidový podlahový nátěr na beton,
cementové stěrky, systémy prosypané
křemičitým pískem a epoxidové malty
́́ může být navržen pro běžné až střední
mechanické a chemické zatížení
́́ vhodný do výrobních prostor, skladu, parkovacích
domu, garáží apod.

POPIS A VÝHODY
́́ dobrá chemická a mechanická odolnost
́́ propustný pro vodní páry
́́ ředitelný vodou
́́ bez zápachu
́́ snadná aplikace

BARVA
světle šedá
(~RAL 7032)
BALENÍ
6 kg: komp. A 4,38 kg
+ komp. B 1,62 kg
SPOTŘEBA
~0,3 kg/m²/nátěr

Sikafloor®-2540 W
2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi s nízkými
emisemi částic
POUŽITÍ
́́ barevný, epoxidový podlahový nátěr na beton,
cementové stěrky, systém prosypaný křemičitým
pískem a epoxidové malty
́́ muže být navržen pro běžné a střední
mechanické a chemické zatížení
́́ vhodný do výrobních prostor, skladu, garáží apod.

POPIS A VÝHODY
́́ velmi nízké emise VOC / AMC
́́ nízké emise částic
́́ dobrá chemická a mechanická odolnost
́́ propustný pro vodní páry
́́ ředitelný vodou
́́ bez zápachu
́́ snadná aplikace

BARVA
dle odstínů RAL
BALENÍ
6 kg a 18 kg,
komp. A: 4,3 a 13 kg
komp. B: 1,7 a 5 kg
SPOTŘEBA
~0,2–0,3 kg/m²/nátěr
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Barevný nátěr na beton a cementové povrchy vhodný
do garáží a dílen. 2komp. barevná, epoxidová pryskyřice.
Sikafloor®-264 N Thixo je epoxidová, tixotropní pryskyřice
pro zhotovení strukturovaného povrchu
POUŽITÍ
́́ barevný strukturovaný nátěr aplikovaný pomocí
válečku na beton a cementové podklady,
pro běžné až středně těžké namáhání, např.
sklady a výrobní haly, dílny, garáže, nakládací
rampy a prostory, kde je požadována snadná
udržovatelnost
́́ pečeticí nátěr na prosypané podlahové stěrky
v patrových a podzemních garážích, hangárech,
v prostorech s mokrým provozem jako jsou např.
pivovary a potravinářský průmysl

POPIS A VÝHODY
́́ chemická a mechanická odolnost
́́ snadná aplikace
́́ cenová výhodnost
́́ trvanlivá ochrana
́́ lesklý povrch
́́ snadná čistitelnost, údržba
́́ možnost protiskluzné
́́ úpravy povrchu

BARVA
betonově šedá
(RAL 7032), ostatní
odstíny dle RAL
BALENÍ
10 kg a 30 kg,
komp. A: 6,3 a 23,7 kg
komp. B: 2,1 a 7,9 kg

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Sikafloor® 264 N / -264 N Thixo

SPOTŘEBA
~0,5–0,8 kg / m² /
vrstva

Sikafloor®-2600
Hladká epoxidová samonivelační stěrka nebo stěrka prosypaná
křemičitým pískem. 2komp. víceúčelová epoxidová pryskyřice
pro průmyslové podlahy
POPIS A VÝHODY
́́ stěrku je možné plnit pískem
́́ dobrá odolnost vůči chemikáliím
a mechanickému namáhání
́́ snadná aplikace
́́ cenově příznivá
́́ hladký a lesklý povrch
́́ možnost protiskluzné úpravy povrchu
́́ i při plnění pískem může být použita jako
samonivelační podlahová stěrka

BARVA
betonově šedá
(RAL 7032), ostatní
odstíny dle RAL
BALENÍ
komp A+B: 25 kg
předem připravené
balení
SPOTŘEBA
v závislosti na způsobu
použití



POUŽITÍ
́́ hladká nebo prosypaná samonivelační podlahová
stěrka na beton nebo cementové podklady, pro
běžné až středně těžké namáhání, např. sklady
a výrobní haly, dílny, garáže, nakládací rampy
apod.
́́ prosypaná stěrka je vhodná pro mokré provozy
jako např. pivovary a potravinářský průmysl
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Sikafloor®-701
Epoxidová pryskyřice pro penetraci, vyrovnávky
a opravy bez emisí VOC
POUŽITÍ
́́ vhodný pro všechny cementové podklady
́́ penetrace betonových podkladů, cementových
stěrek a epoxidových povrchů
́́ pro normální i silně nasákavé podklady
́́ podkladní nátěr pod všechny epoxidové
a polyuretanové podlahy
́́ pojivo pro vyrovnávací malty a stěrky
(plastmalty)
́́ pro vnitřní i vnější použití

POPIS A VÝHODY
́́ neobsahuje emise VOC
́́ neobsahuje Bisphenol A a benzyl alkohol
́́ nízkoviskózní
́́ dobrá schopnost penetrace
́́ vysoká pevnost spoje
́́ snadná aplikace

BARVA
transparentní
BALENÍ
10,0 kg
SPOTŘEBA
~0,3–0,5 kg/m²/nátěr,
podle nasákavosti
podkladu

Sikafloor®-721
Hladká epoxidová samonivelační stěrka bez emisí VOC

POUŽITÍ
́́ hladká nebo prosypaná samonivelační podlahová
stěrka na beton nebo cementové podklady,
pro běžné až středně těžké namáhání
́́ zvláště vhodný pro čisté prostory, kde je požadavek
́́ na nízký obsah VOC/AMC částic
́́ vhodná jako tvrdá nosná vrstva
průmyslových podlah, např. v automobilovém
a farmaceutickém
́́ průmyslu, ve skladovacích halách apod.
́́ vhodná pro bytové prostory

POPIS A VÝHODY
́́ extrémně nízké emise VOC
́́ bez obsahu bisfenolu A a benzylalkoholu
́́ bez obsahu dodecylfenolu
́́ dobrá chemická a mechanická odolnost
́́ snadno se čistí
́́ odolná kapalinám

BARVA
betonově šedá
(RAL 7032), ostatní
odstíny dle RAL
BALENÍ
komp. A+B: 30 kg
předem připravené
balení
SPOTŘEBA
v závislosti na způsobu
použití
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PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Sikafloor®-81 / -82 / -83 EpoCem
3komponentní vyrovnávka na cementové bázi
zušlechtěná epoxidem
POUŽITÍ
Jako dočasná bariéra proti vlhkosti: pod epoxidové,
polyuretanové a PMMA pryskyřičné podlahy
vyžadující suchý podklad. Podklady s vysokým
obsahem vlhkosti i na čerstvý beton.
́́ Podlahové povlaky u nepodsklepených, vlhkých
podkladů s minimálními estetickými nároky
́́ Vyrovnávací vrstva pod epoxidové, polyuretanové
a PMMA*) ochranné nátěry a stěrky, pod dlažbu,
koberce, parkety nebo dřevěné podlahy
́́ Vyrovnání nebo reprofilaci monolitických
a hlazených podlah
́́ Sikafloor®-81 EpoCem - 1,5–3,0 mm
́́ Sikafloor®-82 EpoCem - 3,0–7,0 mm
́́ Sikafloor®-83 EpoCem - 7,0–100,0 mm

POPIS A VÝHODY
́́ omezuje vznik puchýřků způsobených
osmotickým tlakem u vlhkých podkladů
́́ dobré samonivelační vlastnosti
́́ zabraňuje prostupu kapalin, ale propouští páry
́́ odolná mrazu a rozmrazovacím solím
́́ dobrá chemická odolnost
́́ tepelná roztažnost podobná jako u betonu
́́ špičková přídržnost k čerstvému i vytvrzenému
betonu, suchému i mokrému
́́ vynikající počáteční a konečné pevnosti
́́ vynikající odolnost vůči vodě a olejům
́́ ideální podklad pod hladké povrchy

BARVA
šedá
BALENÍ
23 / 29 / 56 kg
= komp. A+B+C
SPOTŘEBA
~2,1–2,2 kg/m²/mm

Sikagard®-750 Deco EpoCem®
dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem
modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková hmota
pro strukturované podlahy a povrstvení stěn.
POPIS A VÝHODY
́́ na bázi cementu a epoxidové pryskyřice
́́ bez rozpouštědel
́́ jednoduché použití
́́ individuální vzhled

BARVA
individuální odstíny
dle použitého
pigmentu
BALENÍ
21 kg = komp. A+B+C
SPOTŘEBA
~2,0 kg/m²/mm



POUŽITÍ
́́ dekorativní stěrková hmota
́́ vhodná pro vodorovné nebo svislé povrchy
́́ aplikace na novostavby a rekonstrukce
́́ plošná tenkovrstvá stěrkovací hmota
na beton a omítky
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Sikafloor®-330
2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást
systému Sika ComfortFloor®, s nízkým obsahem VOC
POUŽITÍ
Samonivelační nosná vrstva systému, zvláště
vhodná pro nemocnice, školy, obchodní prostory,
showroomy, vstupní haly, kanceláře (open-office),
muzea apod.

POPIS A VÝHODY
́́ velmi nízké emise VOC
́́ bez obsahu rozpouštědel
́́ trvale pružná (přemosťující trhliny)
́́ dobré mechanické vlastnosti
́́ snižuje přenos hluku
́́ snadná aplikace
́́ nízké nároky na údržbu

BARVA
odstíny dle RAL
BALENÍ
komponent A: 15,8 kg,
komponent B: 4,2 kg,
směs A+B: 20,0 kg
SPOTŘEBA
v závislosti dle použití

Sikafloor®-327
2komponentní houževnatá barevná polyuretanová pryskyřice,
součást systému Sika ComfortFloor®, s nízkým obsahem VOC
POUŽITÍ
Samonivelační nosná vrstva systému, zvláště
vhodná pro velmi zatížené prostory

POPIS A VÝHODY
́́ velmi nízké emise VOC
́́ bez obsahu rozpouštědel
́́ trvale pružná (přemosťující trhliny)
́́ dobré mechanické vlastnosti
́́ snižuje přenos hluku
́́ snadná aplikace
́́ nízké nároky na údržbu

BARVA
odstíny dle RAL
BALENÍ
komponent A: 15,8 kg,
komponent B: 4,2 kg,
směs A+B: 20,0 kg
SPOTŘEBA
v závislosti dle použití
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2komponentní polyuretanová, transparentní, pečetící vrstva
s matným vzhledem, součást systému Sika ComfortFloor®
a Sika ComfortFloor® Pro
POUŽITÍ
Matná pečeticí vrstva pro systémy
Sika ComfortFloor®.

POPIS A VÝHODY
́́ UV odolný
́́ transparentní
́́ ředitelný vodou
́́ mírný zápach
́́ snadné čištění

BARVA
transparentní
BALENÍ
komponent A: 6,0 kg,
komponent B: 1,5 kg,
směs A+B: 7,5 kg

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Sikafloor®-304 W

SPOTŘEBA
~0,13–0,15 kg/m²/nátěr

Sikafloor®-305 W
2komponentní polyuretanová barevná pečetící vrstva
s matným vzhledem, součást systému Sika ComfortFloor®
a Sika ComfortFloor® Pro
POPIS A VÝHODY
́́ ředitelné vodou
́́ mírný zápach
́́ dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne
́́ snadné čištění

BARVA
různé barevné odstíny
BALENÍ
komponent A: 8,5 kg,
komponent B: 1,5 kg,
směs A+B: 10,0 kg
SPOTŘEBA
~0,13–0,15 kg/m²/nátěr



POUŽITÍ
Matná pečetící vrstva pro hladké polyuretanové
systémy Sikafloor®.
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REJSTŘÍK PRODUKTŮ

Aplikační pistole Sika®
31
Sika AnchorFix® příslušenství
53
Sika AnchorFix®-1
52
Sika AnchorFix®-2 Normal
52
Sika AnchorFix®-3+53
Sika BlackSeal®-1
29
Sika BlackSeal®-301
18
Sika MonoTop®-412 N
57
Sika MonoTop®-620
57
Sika MonoTop®-910 N
56
Sika MultiSeal®-T
18
Sika® Cleaning Wipes-100
31, 64
Sika® Do malty
69
Sika® Do potěru
70
Sika® FastFix-132
59
Sika® FastFix-133
59
Sika® Igasol®-101
16
Sika® Igolflex®-101
16
Sika® Igolflex®-201
17
Sika® Level-01 Primer
74
Sika® MonoTop-108 WaterPlug
10
Sika® MonoTop-109 WaterProofing 10
Sika® MonoTop-110 QuickFix
55
Sika® MonoTop-111 AntiCorrosion
54
Sika® MonoTop-112 MultiUse Repair 54
Sika® MonoTop-120 Seal
11
Sika® Odbedňovací olej
71
Sika® Patch-5
75
Sika® Poxitar® F
17
Sika® Primer MB
39
Sika® Primer-3 N
32
Sika® Sanisil®
30
Sika® SealTape-S
13
Sika® spárové pásy – PVC-P
15
Sika® Superplastifikátor
69
Sika® Vodotěsná přísada
68
Sika® Vyhlazovač
– Sika® Tooling Agent N
32
Sika® Zimní přísada
68
SikaBond®-100 Floor
42
SikaBond®-110 Multi Floor
42
SikaBond®-130 Design Floor
43
SikaBond®-151 Object
40
SikaBond®-52 Parquet
41
SikaBond®-54 Parquet
40
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SikaBond®-Rapid DPM
39
SikaBond®-T8
21, 38
SikaCeram®-213 Extra
43
SikaCeram®-253 Flex
44
Sikacryl®-15025
Sikadur®-31 CF Normal
37
Sikadur®-31 EF
37
Sikadur-Combiflex® SG System
21
SikaFiber® PPM-12
70
Sikaflex® AT-Connection
26
Sikaflex® Construction+25
Sikaflex® Floor
27
Sikaflex® PRO-3
27
Sikaflex®-11 FC+
24, 36
Sikaflex®-112 Crystal Clear
24
Sikaflex®-118 Extreme Grab
36
Sikaflex®-Tank28
Sikaflex®-TS Plus
28
Sikafloor® 1200 Level
78
Sikafloor® 264 N / -264 N Thixo
81
Sikafloor® Garage
80
Sikafloor®-02 Primer
74
Sikafloor®-102 Level
76
Sikafloor®-1100 Level
78
Sikafloor®156 / -150
79
Sikafloor®-16179
Sikafloor®-202 Level
76
Sikafloor®-2540 W
80
Sikafloor®-260081
Sikafloor®-304 W
85
Sikafloor®-305 W
85
Sikafloor®-32784
Sikafloor®-33084
Sikafloor®-352 FibreLevel
77
Sikafloor®-400 N Elastic+20
Sikafloor®-432 DecoCem
77
Sikafloor®-70182
Sikafloor®-72182
Sikafloor®-81 / -82 / -83 EpoCem
83
Sikagard®-675 W ElastoColor
65
Sikagard®-680 S Betoncolor
65
Sikagard®-700 S
62
Sikagard®-703 W
62
Sikagard®-715 W
63
Sikagard®-720 EpoCem®
12

Sikagard®-750 Deco EpoCem®
83
Sikagard®-850 AG
64
Sikagard®-907 W
63
SikaGrout®-21254
SikaGrout®-31154
SikaGrout®-31455
SikaGrout®-31855
SikaHyflex®-250 Facade
26
SikaHyflex®-60029
Sikalastic®-15212
Sikalastic®-220 W
13
Sikalastic®-490 T
20
Sikalastic®-61419
SikaLayer®-0341
SikaMur®-InjectoCream-10019
SikaRep® Cosmetic L
58
SikaRep® CZ
56
SikaScreed®-10075
Sikasil® C30
SikaSwell® A 2005 / 2010
14
SikaSwell® S-2
14
SikaTack® Panel System
44
SikaTop® Seal-107
11

SEZNAM VYBRANÝCH VÝROBKŮ
A JEJICH BALENÍ
ID

Výrobek

Jednotka balení

Box

Paleta

120713

Sika AnchorFix®-1

kartuše 150 ml

20 ks

1500

82145

Sika AnchorFix®-1

kartuše 300 ml

12 ks

900

60088

Sika AnchorFix®-1,2 náhradní špička

sáček 5 ks

100 ks

–

529809

Sika AnchorFix®-2 Normal

kartuše 300 ml

12 ks

900

498294

Sika AnchorFix®-3+

kartuše 250 ml

12 ks

–

449166

Sika BlackSeal®-1

kartuše 300 ml

12 ks

1248

127282

Sika BlackSeal®-301

kbelík 5 l

–

75

418619

Sika MaxTack®

kartuše 300 ml

12 ks

1200

421245

Sika MonoTop®-412 N

pytel 25 kg

–

40

421136

Sika MonoTop®-620

pytel 25 kg

–

40

421244

Sika MonoTop®-910 N

pytel 25 kg

–

40

164642

Sika MultiSeal®-T – šedá, šíře 10 cm, 10 bm

role 10 bm

3 ks

288

164627

Sika MultiSeal®-T – šedá, šíře 10 cm, 3 bm

role 3 bm

12 ks

480

164630

Sika MultiSeal®-T – šedá, šíře 20 cm, 3 bm

role 3 bm

6 ks

240

164666

Sika MultiSeal®-T – terracota, šíře 10 cm, 10 bm

role 10 bm

3 ks

288

164657

Sika MultiSeal®-T – terracota, šíře 10 cm, 3 bm

role 3 bm

12 ks

480

164660

Sika MultiSeal®-T – terracota, šíře 20 cm, 3 bm

role 3 bm

6 ks

240

531347

Sika® Cleaning Wipes-100

dóza 50 ks

6 ks

–

448185

Sika® Do malty

doza 1 l

1 ks

–

471383

Sika® Do potěru

doza 1 l

1 ks

–

480456

Sika® FastFix-132

pytel 25 kg

–

40

468217

Sika® FastFix-133

pytel 25 kg

–

40

434462

Sika® Igasol®-101

kbelík 5 l

–

60

127248

Sika® Igasol®-101

kbelík 12 l

–

44

434467

Sika® Igolflex®-101

kbelík 10 l

–

44

127227

Sika® Igolflex®-101

kbelík 32 l

–

18

127234

Sika® Igolflex®-201

kbelík 32 kg

–

18

477661

Sika® Level-01 Primer

doza 1 kg

4 ks

–

442584

Sika® Level-01 Primer

kanystr 5 kg

–

–

442615

Sika® Level-01 Primer

kanystr 25 kg

–

24

533495

Sika® MonoTop-108 WaterPlug

pytel 5 kg

4 ks

–

533493

Sika® MonoTop-109 WaterProofing

pytel 5 kg

4 ks

–

533447

Sika® MonoTop-110 QuickFix

pytel 5 kg

4 ks

–

533445

Sika® MonoTop-111 AntiCorrosion

pytel 2 kg

10 ks

–

533580

Sika® MonoTop-112 MultiUse Repair

pytel 5 kg

4 ks

–

589907

Sika® MonoTop-120 Seal

pytel 25 kg

–

40

448183

Sika® Odbedňovací olej

doza 1 l

–

–

129520

Sika® Patch-250

pytel 12 kg

–

99

450929

Sika® Patch-5

pytel 25 kg

–

–

508021

Sika® Poxitar® F – barva černá (A + B)

plechovka 17 kg

–

45
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508014

Sika® Poxitar® F – barva černá (A + B)

plechovka 35 kg

–

21

508020

Sika® Poxitar® F – barva červená (A + B)

plechovka 17 kg

–

45

508013

Sika® Poxitar® F – barva červená (A + B)

plechovka 35 kg

–

21

498995

Sika® Primer MB

plechovka /A+B/ 10 kg

–

30

114665

Sika® Primer-3 N

doza 250 ml

6 ks

1080

122239

Sika® Primer-3 N

doza 1 l

4 ks

384

96290

Sika® Sanisil® – bílý

kartuše 300 ml

12 ks

–

123264

Sika® SealTape-S – pryžová páska 10 bm

role 10 bm

–

392

123265

Sika® SealTape-S – pryžová páska 50 bm

role 50 bm

–

120

448181

Sika® Superplastifikátor

lahev 1 l

–

–

448184

Sika® Vodotěsná přísada

lahev 1 l

–

–

172049

Sika® Vyhlazovač – Sika® Tooling Agent N

lahev 0,5 l

10 ks

–

4612

Sika® Vyhlazovač – Sika® Tooling Agent N

lahev 1 l

4 ks

–

26352

Sika® Vyhlazovač – Sika® Tooling Agent N

lahev 5 l

1 ks

–

448180

Sika® Zimní přísada

lahev 1 l

–

–

479830

SikaBond®-100 Floor

kbelík 14 kg

–

–

479829

SikaBond®-110 Multi Floor

kbelík 14 kg

–

–

479828

SikaBond®-130 Design Floor

kbelík 14 kg

–

–

SikaBond®-151 Object

kbelík 17 kg

–

–

421116

SikaBond®-52 Parquet

monoporce 1800 ml

6 ks

216

424419

SikaBond®-52 Parquet

monoporce 600 ml

20 ks

960

437232

SikaBond®-54 Parquet

krabice 3× 6 kg

3 ks

108

175129

SikaBond®-Rapid DPM

kanystr 5 l

4 ks

–

152300

SikaBond®-T8 – hydroizolace a lepidlo

plechovka 6,7 kg

–

92

135993

SikaBond®-T8 – hydroizolace a lepidlo

plechovka 13,4 kg

–

33

533603

SikaCeram®-213 Extra

pytel 25 kg

–

40

533604

SikaCeram®-253 Flex

pytel 25 kg

–

40

493124

Sikacryl®-150

kartuše 300 ml

12 ks

1344

482332

Sikadur®-31 CF Normal (A + B)

plechovka 6 kg

–

90

495510

Sikadur®-31 CF Normal (A + B)

plechovka 30 kg

–

–

456397

Sikadur®-31 EF (A + B)

plechovka 1,2 kg

8 ks

320

406601

Sikadur®-Combiflex SG-10 M 100, pás fólie tl. 1 mm / š. 100 mm role 25 bm

–

160

406600

Sikadur®-Combiflex SG-10 M 150, pás fólie tl. 1 mm / š. 150 mm role 25 bm

–

100

406599

Sikadur®-Combiflex SG-10 M 200, pás fólie tl. 1 mm / š. 200 mm role 25 bm

–

80

422928

SikaFiber® PPM-12

sáček 0,6 kg

30 ks

750

91363

Sikaflex® AT-Connection

monoporce 600 ml

20 ks

960

438640

Sikaflex® Construction+ – šedý

monoporce 600 ml

20 ks

960

479334

Sikaflex® Crystal Clear

kartuše 290 ml

12 ks

1344

411915

Sikaflex® Floor – šedý

monoporce 600 ml

20 ks

960

422907

Sikaflex® PRO-3 – šedý

monoporce 600 ml

20 ks

960
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1017

Sikaflex®-11 FC+ – šedý

monoporce

20 ks

960

83707

Sikaflex®-11 FC+ – šedý

kartuše 300 ml

12 ks

1344

556902

Sikaflex®-118 Extreme grab

kartuše 290 ml

12 ks

–

Sikaflex®-Tank

monoporce 600 ml

20 ks

–

156879

Sikaflex®-TS Plus

monoporce 600 ml

20 ks

–

552461

Sikafloor® 1200 Level

pytel 25 kg

–

40

468248

Sikafloor® Garage – RAL 7032 (A + B)

plechovka 6 kg

–

45

Sikafloor®-02 Primer

kbelík 5 kg

–

–

534391

Sikafloor®-102 Level

pytel 25 kg

–

40

527534

Sikafloor®-1100 Level

pytel 25 kg

–

40

500254

Sikafloor®-156 (A + B)

plechovka 3 kg

–

72

500255

Sikafloor®-156 (A + B)

plechovka 10 kg

–

30

82671

Sikafloor®-156 (A + B)

plechovka 25 kg

–

21

150634

Sikafloor®-161 (A + B)

plechovka 30 kg

–

21

539390

Sikafloor®-202 Level

pytel 25 kg

–

40

Sikafloor®-2540 W – RAL 7032 (A + B)

plechovka 18 kg

–

24

Sikafloor®-2600

plechovka 25 kg

–

–

Sikafloor®-264 N – RAL 7032 (A + B)

plechovka 10 kg

–

30

Sikafloor®-264 N – RAL 7032 (A + B)

plechovka 30 kg

–

21

Sikafloor®-304 W (A + B)

plechovka 7,5 kg

–

30

Sikafloor®-305 W (A + B)

plechovka 10 kg

–

30

Sikafloor®-327

plechovka 20 kg

–

–

Sikafloor®-330 (A + B)

plechovka 20 kg

–

21

Sikafloor®-701

plechovka 10 kg

–

30

Sikafloor®-721

plechovka 30 kg

–

21

552464

Sikafloor®-352 FibreLevel

pytel 25 kg

–

40

180372

Sikafloor®-400 N Elastic+ – RAL 1001

plechovka 6 kg

–

84

180361

Sikafloor®-400 N Elastic+ – RAL 7032

plechovka 6 kg

–

84

538153

Sikafloor®-432 DecoCem

pytel 25 kg

–

40

Sikafloor® EpoCem

A + B + C = 21 kg

–

–

75655

Sikagard®-675 W ElastoColor

kbelík 15 l

–

–

5769

Sikagard®-680 S Betoncolor

plechovka 30 kg

–

–

5784

Sikagard®-700 S

plechovka 20 l

–

18

406944

Sikagard®-703 W

kanystr 2 l

10 ks

180

406936

Sikagard®-703 W

kanystr 5 l

4 ks

96

77012

Sikagard®-715 W

kanystr 2 l

10 ks

180

5495

Sikagard®-720 EpoCem® (A + B + C)

A + B + C = 21 kg

–

–

68455

Sikagard®-720 EpoCem® (komp. C)

pytel 17 kg

–

50

566653

Sikagard®-750 Deco EpoCem®

A + B + C = 21 kg

–

–

Sikagard®-850 AG

kbelík 25 kg

–

–

417413

175535

455287
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162399

Sikagard®-907 W

kanystr 20 l

–

26

158930

Sikagard®-907 W

kanystr 5 l

4 ks

96

421158

SikaGrout®-212

pytel 25 kg

–

40

421137

SikaGrout®-311

pytel 25 kg

–

40

421138

SikaGrout®-314

pytel 25 kg

–

40

40082

SikaGrout®-318

pytel 25 kg

–

40

435543

SikaHyflex®-250 Facade

monoporce 600 ml

20 ks

960

185043

Sikalastic®-152 (A + B)

pytel a kanystr 33 kg

–

54

532220

Sikalastic®-220 W

kbelík 7 kg

–

–

156271

Sikalastic®-490 T

plechovka 5 kg

–

125

450525

Sikalastic®-614 – RAL 7045

plechovka 15 l

–

33

151737

SikaLayer®-03

role š. 1,0 m × 12,5 bm

–

24

432791

SikaMur®-InjectoCream-100

kartuše 300 ml

12 ks

1248

175182

SikaMur®-InjectoCream-100

monoporce 600 ml

10 ks

720

501877

SikaRep® Cosmetic L

pytel 20 kg

–

50

438749

SikaRep® CZ

pytel 25 kg

–

40

488008

SikaScreed®-100

pytel 25 kg

–

40

151651

Sikasil® DW

kartuše 300 ml

12 ks

1200

96292

Sikasil® C

kartuše 300 ml

12 ks

–

169788

SikaSwell® A 2005

role 20 bm

6 ks

180

169890

SikaSwell® A 2010

role 10 bm

6 ks

180

69320

SikaSwell® S-2

kartuše 300 ml

12 ks

1344

69318

SikaSwell® S-2

monoporce 600 ml

20 ks

960

24107

SikaTack® Panel System

monoporce 600 ml

20 ks

–

516628

SikaTop® Seal-107 Bucket

kbelík 25 kg

–

18

90
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SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT
PRO STAVEBNICTVÍ:
HYDROIZOLACE

VÝROBA BETONU

SANACE A OCHRANA BETONU

LEPENÍ A TMELENÍ

PODLAHY

STŘECHY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:
www.sika.cz

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.: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

© Sika CZ, s.r.o. / KATALOG / DISTRIBUČNÍ PRODEJ / 04.2019

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 ve 101 zemích po celém světě a vyrábí ve více než
200 výrobních závodech. Více než 19 500 zaměstnanců generuje roční
tržby ve výši 7,09 miliardy švýcarských franků.

