Aplikace SikaBond®-T8
Aplikace:
Povrch musí být čistý, suchý, bez mastnoty, oleje, prachu a volných částic.

Na cementové podklady
( beton, stěrka, malta …)

Na stávající dlažbu ( keramika, kámen,
mramor, umělý kámen ….)

Hydroizolace a elastické
lepení

Pouze elastické lepení

2 vrstvy jsou nutné

1 vrstva

Sika know-how

SikaBond®-T8

z velkých staveb do Vašich domovů

Jedinečné řešení
hydroizolace
a lepidlo

Váš distributor

04/12

1. vrstva - vodotěsná

• Otevření kbelíku a nanesení na plochu
• Rozetření pomocí zubové stěrky
• Vyhlazení hladkou stěrkou

• Čas schnutí 5 - 16 hodin
• Spotřeba: ~ 1,5 kg / m2
• Tloušťka: ~ 1,5 mm

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

2. vrstva - lepicí

Aplikace pomocí zubového hladítka
(mezery min. 4 x 4 mm / min. C1).

• Spotřeba: ~ 1,5 kg / m

2

Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

SikaBond®-T8
SikaBond®-T8
jednokomponentní
lepidlo na polyuretanové
bázi pro lepení dlažby s
hydroizolačním účinkem

Jedinečné řešení:
hydroizolace
a lepidlo

Hydroizolace a lepidlo v jednom produktu

SikaBond®-T8 je vysoce
pružné lepidlo. Pružnost tlumí
vibrace a vyrovnává vynucené
deformace.

• Tlumí přenos hluku
• Tlumí kročejový hluk
 Zvyšuje komfort
Stará dlažba, která ztratila
opotřebením vodotěsnou
schopnost? Žádný problém! Novou
dlažbu můžeme přilepit přímo na
starou.

• Estetické zlepšení
• Vyřešení hydroizolace
Snižuje náklady,
jednoduché na aplikaci

Pro lepení dlažby na balkonech, terasách, ale i pro koupelny
a sprchové kouty.
I pro dřevostavby, suchou výstavbu a rekonstrukce bytových jader.
SikaBond®-T8 vytváří vodotěsnou
vrstvu s výbornou odolností na
deformace vyvolané teplotními rozdíly.
Pro namáhané konstrukce jako jsou
např. balkony.

• Odolný vodě a mrazu
• Vodotěsný

Použití
ven i uvnitř

Hluk a prach je historie!
SikaBond®-T8 vytváří
podlahový systém, ve kterém není
napětí.

• Jednoduchá a rychlá aplikace
• Vysoká kvalita
Jednoduché a výhodné
řešení
Pouze jeden výrobek pro vytvoření
hydroizolace a přilepení dlažby.

SikaBond®-T8 má velmi dobrou přilnavost na různých
podkladech. Lze lepit různé druhy dlažby. Napětí je přenášeno
rovnoměrně, což zaručuje delší životnost systému.

• Není potřeba další vrstvy
• Jednoduchý a funkční systém
• Nenáročná aplikace
Šetří čas a peníze

