SANACE VLHKÉHO ZDIVA

SikaMur®-InjectoCream-100
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Použití:

pro téměř všechny typy zdiva:
zdivo z plných cihel
kamenné a smíšené zdivo
zdivo z plyno a pěnosilikátů

Výhody:

snadná aplikace pomocí pistole (není třeba žádné čerpadlo, minimální riziko špatné aplikace)
rychlá aplikace (bez dvojnásobného plnění a prodlev mezi pracovními kroky)
velmi vysoká účinnost (80 % aktivní složky)
přesně definovatelná spotřeba díky vrtaným otvorům
na vodní bázi, bez rozpouštědel, nehořlavý
Balení: 600 ml monoporce, barva bílá
Spotřeba:
1 balení ošetří uvedenou délku zdiva v poměru k jeho tloušťce:
tloušt´ka zdiva
100 mm
150 mm 310 mm
hloubka vrtaného otvoru
80 mm
120 mm 280 mm
délka zdiva
8,0 m
5,2 m
2,2 m

470 mm
440 mm
1,4 m

620 mm
590 mm
1,0 m

920 mm
890 mm
0,7 m

Vzorec pro výpočet spotřeby:
vzorový výpočet

koeficient
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
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hloubka vrtu * (m)
0,29 m

x
x
x
x
x
x

délka stěny (m)
6m

= počet balení (600 ml)
=
2,78 tj. 3 balení
=
=
=
=

* Hloubka vrtu musí být maximálně o 40 mm kratší než tloušťka zdiva.

Sanační omítka

Hydroizolační stěrka

SikaMur®

SikaTop® Seal-107

Sanační omítka umožňující rychlé
vysychání vlhkého zdiva

2-komponentní cementová
hydroizolační stěrka

Použití:

Použití:

ošetření zdiva nad úrovní aplikace injektážního krému
součást systému izolace proti vzlínající vlhkosti
  „SikaMur®-InjectoCream-100“
pro obnovu vnitřních a vnějších omítek poškozených
vlhkostí a zasolením zdiva

Vlastnosti a výhody:
rychlé vysychání vlhkého zdiva díky speciálnímu
   systému makro a mikropórů
zadržuje sůl uvnitř pórů
vysoká difúze vodní páry
vynikající zpracovatelnost
Spotřeba: cca 25 kg prášku na m2 při tloušťce vrstvy 2 cm
Balení: 25 kg, barva: šedá.

ošetření zdiva pod úrovní aplikace injektážního krému
součást systému izolace proti vzlínající vlhkosti
  „SikaMur®-InjectoCream-100“
hydroizolační stěrka pro bazény, nádrže, koupelny
a sprchové kouty

Vlastnosti a výhody:
mírně flexibilní
jednoduchá aplikace pomocí hladítka
vynikající přídržnost
izolace proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody
ochranná stěrka dle normy ČSN EN 1504-2
Spotřeba: cca 2,0 kg prášku na m2 na 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: 12,5 kg nebo 31,25 kg, barva: šedá nebo bílá.

Příslušenství pro aplikaci
Aplikační pistole Avon MoPo:

vysoce kvalitní aplikační pistole
umožňuje aplikaci materiálů balených do sáčků, tzv. monoporcí
o objemu až 600 ml
umožňuje aplikaci materiálů balených v kartuších 300 ml
(po vyšroubování modrého tlačného talíře z plastu)
disponujeme veškerými náhradními díly

Aplikační Hobby set:

nezbytný doplněk pro aplikaci injektážní hmoty SikaMur®-InjectoCream-100
cenově velmi příznivý nástavec pro hobby použití
pro hloubky otvorů do 40 cm, hadičku lze vyměnit za delší

Aplikační Profi set:

profesionální nástavec s nerezovou trubičkou pro aplikaci injektážní hmoty
SikaMur®-InjectoCream-100
pro hloubky otvorů do 40 cm, trubičku lze vyměnit za delší

Bližší informace získáte na tel. č.: 546 422 425
e-mail: sikamur@cz.sika.com

www.sikamur.cz

Váš prodejce:

