Sika systémy lepení dřevěných podlah
Doplňkové výrobky pro kvalitní lepení
dřevěných podlah
Sika Primer MB - regulátor vlhkosti
Omezuje prostup vlhkosti, zpevňuje povrch, zvyšuje
přilnavost, aplikuje se na cementové podklady
a umožňuje tak pokládat dřevěnou podlahu již pokud
je vlhkost podkladu menší než 4%
Dřevěnou podlahu můžete položit až o 4 týdny dříve.
®

10 kg nádoba (9,9 l)

Klíčové výhody při použití Sika
systémů lepení dřevěných podlah
Díky flexibilním vlastnostem lepidel
SikaBond® se lepení dřevěných
podlah nejen zjednodušilo, ale je i
komfortnější a bezpečnější...
Systémy pružného lepení poskytují
mnoho výhod lidem, kteří s nimi pracují,
ale i těm, kteří dřevěné podlahy používají!

Sika systémy lepení
dřevěných podlah

Sika know-how
z velkých staveb do Vašich domovů

řešení
pro každý případ

Zkracují dobu pokládky
Sika Level-300 - vysoce kvalitní, velmi
rychle schnoucí samonivelační směs pro
vyrovnání nerovností podlah
 velmi vhodné pod dřevěné podlahy
 pro lepidla SikaBond® není nutná penetrace
 pod keramickou dlažbu, kámen
 pod linoleum, PVC, koberec apod.
®

25 kg pytel

SikaBond systémy pružných lepidel jsou
1-komponentní výrobky a obvykle se používají bez
předchozí penetrace. Nezpůsobují bobtnání dřeva, což
znamená, že podlaha je připravena ke zbroušení daleko
dříve, a tím ušetříte čas i peníze.
®

AcouBond systém

Dlouhotrvající krása dřevěných podlah
SikaBond systém pružných lepidel nelimituje
architekty ani majitele domů ve výběru různých typů
dřevin. SikaBond umí spojit v podstatě všechny typy
podkladů s nejrůznějšími druhy dřevěných podlah, ale
také s keramickou dlažbou, kamenem, kovy apod.
®

®

®

1 l plastová láhev

Sika Primer-3N podkladní nátěr na bázi
reaktivní rozpouštědlové pryskyřice
®

250 ml, 1l láhev

aplikuje se jako podkladní nátěr pod polyuretanové
tmely Sikaflex® na suché, či mírně vlhké podklady.
Je vhodný pro savé i nesavé materiály, kovy, apod.
Sika TopClean-T - čisticí utěrky
čisticí utěrky na jedno použití jsou především určeny
pro čištění nářadí a pokožky od tmelů a lepidel na
bázi polyuretanu. Jsou vhodné také do míst kde není
dostupná voda, Sika® TopClean-T dokáží vyčistit
většinu znečištění včetně olejů, maziv, tuků, barev
apod.
®

dóza s 50 utěrkami

Váš distributor

celoplošné lepení

Redukce zvuků šířených vzduchem
tvrdé povrchy dřevěných podlah vydávají zvuk s každým
krokem. SikaBond systémy pružných lepidel redukují
zvuky a snižují kročejový hluk, který se šíří vzduchem.
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Sika Teak Oil - olej pro ochranu
a údržbu dřevěných povrchů
Je navržen, aby chránil a udržoval dřevěné povrchy
při venkovním použití. Může se používat i na balkóny,
terasy, dřevěný zahradní nábytek atd. Dává povrchu
dřeva jednotný vzhled.

®

Tlumení zvuků při dopadu
SikaBond systémy pružných lepidel ve velké míře
tlumí zvuk při dopadu.
®

Maximální komfort při chůzi

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

SikaBond systémy pružných lepidel tlumí každý
krok a šetří tak naše klouby a svalstvo.
®

Přesvědčivá cena
SikaBond - vysoký zisk = nižší náklady na m2
®

Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

vzhled dřevěná paluba

Sika systémy lepení dřevěných podlah
Sika®AcouBond-System
systém lepení dřevěných podlah určený pro
prostory, kde je vyžadováno tlumení zvuků
při chůzi a tlumení dalších okolních zvuků
jednoduchý, rychle a snadno použitelný - jako podle šablony

Systém celoplošného
lepení

Systém lepení
na „housenku“

Systém dřevěných podlah
do vlhkého prostředí

bezpečný systém lepení vyhovující
všem požadavkům

ekonomický systém lepení dřevěných podlah

podlahy ve stylu dřevěné paluby

 vhodný do interiérů obytných a kancelářských budov
 do míst bez podlahového vytápění a kde akustika
nehraje důležitou roli
 ekonomický a jednoduchý systém
 může být použit při renovacích bez nutnosti odstranit starou
podlahu (přímo na původní dlažbu)
 pro masivní dřevěné desky, 3-vrstvé lepené dřevěné podlahy
 vhodné na všechny typy dřevin – včetně problematických druhů
jako jsou buk či bambus

 systém vhodný do interiérů i exteriérů obytných budov, kanceláří,
hotelů, wellness center, obchodních prostor atd.
 bezpečné řešení vodonepropustnosti, ideální také do vlhkých
prostor, na balkóny, terasy, okolo bazénů apod.
 snižuje hluk a přenos vibrací
 vhodné na všechny typy dřevin – včetně problematických druhů
jako jsou buk, bambus či teak
 nemá vliv na účinnost podlahového vytápění
 zajišťuje protiskluznost i na mokré podlaze

 může být použit při renovacích bez nutnosti odstranění staré dlažby
 umožňuje pokládání velkých ploch podlahy bez dilatačních spár
 snižuje přenos hluku
 ideální pro masivní a lepené dřevěné podlahy, mozaikové parkety,
dřevěnou dlažbu a parkety do obytných či průmyslových prostor
 vhodný na všechny typy dřevin – včetně problematických druhů jako
jsou buk či bambus
 nemá vliv na výkon podlahového vytápění

 vhodný do interiérů obytných, kancelářských či průmyslových budov,
obchodních ploch – předváděcích místností a všude dále, kde je
třeba zlepšit akustiku
 ideální pro renovace bez nutnosti odstranění původní podlahy
 vysoká míra tlumení zvuků při dopadu a dalších okolních zvuků
 tlumení kročejového hluku až do 18 dB (DIN 52 210)
snížení hluku při chůzi
 k lepení masivních dřevěných prken, třívrstvé dřevěné podlahy
 vhodný pro všechny typy dřevin – včetně problematických druhů
jako jsou buk či bambus
 zvyšuje komfort při chůzi
 dlouhá životnost
 jednoduchý, rychle a snadno použitelný – jako podle šablony
 redukuje tlak vyvíjený na podklad: vysoce pružné, přizpůsobivé
lepidlo snižuje smykové napětí mezi dřevěnou podlahou a
podkladem
 tloušťka systému pomáhá vyrovnávat nerovnosti povrchu až do 5 mm
 systém je pochozí již v době aplikace

 1-komponentní, snadné použití
 velmi vysoká kvalita fixace
 může být použit na nejrůznější typy podkladů
 redukuje tlak vyvíjený na podklad: pružné lepidlo snižuje smykové
napětí mezi dřevěnou podlahou a podkladem
 může být nanášeno zubovou stěrkou nebo pomocí
SikaBond® Dispenzer-3600 nebo 5400
 vysoká stabilita hřebene naneseného lepidla
 vyrovnává nerovnosti povrchu
 dlouhá doba zpracovatelnosti

 systém pro aplikaci zkušenými profesionály
 použití lepidla je snadné – nízká viskozita umožňuje nanášení
zubovou stěrkou nebo pomocí SikaBond® Dispenzer-3600 nebo
5400
 minimální konstrukční výška

 1-komponentní, snadné, čisté a rychlé použití
 rychlá a snadná aplikace, nízká spotřeba, nanášení pistolí
 výborná stabilita „housenky“při nanášení
 minimální konstrukční výška
 snižuje tlak vyvíjený na podklad: pružné lepidlo redukuje smykové
napětí mezi dřevěnou podlahou a podkladem
 eliminuje nerovnosti povrchu

Sika Layer-03/-05 vysoce kvalitní polyetylenové pěnové rohože s výřezy pro aplikaci lepidla zajišťující
®

vysoký efekt tlumení zvuků
Sika lepidlo

Sika Layer-rohože
®

objemová
hmotnost
kg/m3

tloušťka
mm

šířka
m

délka
m

role
m2

Sika Layer-03

~ 80

3

1.5

16.7

25

Sika Layer-03

~ 80

3

1

12.5

12.5

Sika Layer-05

~ 80

5

1.5

13.3

20

®

®

®

Sika lepidlo
SikaBond -T52 FC*
®

popis

barva

1-komponentní, pružné rychle schnoucí
lepidlo na bázi polyuretanu, bez
rozpouštědel, bez zápachu, EC-1

parketově
hnědá

SikaBond -T54 FC
®

®

1-komponentní, pružné lepidlo na bázi
polyuretanu, rychle schnoucí

SikaBond AT-82*
®

600 ml monoporce, 1800 ml velká
monoporce

1-komponentní, pružné lepidlo, bez
rozpouštědel, na bázi STP (Silane
Terminated Polymers)

parketově
hnědá

400–500 ml/m2

SikaBond -T55
®

* nanáší se pomocí aplikační pistole na monoporce

spotřeba

Sika lepidlo

700–1000 g/m2

SikaBond AT-84

400–500 ml/m2

1-komponentní, pružné rychle
schnoucí lepidlo na bázi
polyuretanu

parketově
hnědá

700–1000 g/m2

1-komponentní, pružné lepidlo,
bez rozpouštědel, na bázi STP
(Silane Terminated Polymers)

béžová

750–1100 g/m

2

při

400–500 ml/m2

řiprav

ujeme

SikaBond AT-82*
®

1800 ml velká monoporce

popis

barva

1-komponentní, pružné
rychleschnoucí lepidlo na bázi
polyuretanu, bez rozpouštědel
a bez zápachu, EC-1

parketově
hnědá

400–500 ml/m2

®

1-komponentní, pružné rychle
schnoucí lepidlo na bázi polyuretanu

parketově
hnědá

400–500 g/m2

spotřeba

SikaBond AT-82*
®

1-komponentní, pružné, rychle
schnoucí lepidlo na bázi
polyuretanu, bez rozpouštědel

parketově
hnědá

700–1000 g/m2

1-komponentní, pružné lepidlo,
bez rozpouštědel, na bázi STP
(Silane Terminated Polymers)

béžová

400–500 ml/m2

SikaBond -T54 FC
pouze pro vnitřní prostory
®

me

* nanáší se pomocí trubkové aplikační pistole na monoporce

SikaBond -T55
pro vnitřní i vnější prostory
®

béžová

400–500 g/m2

* nanáší se zubovou stěrkou nebo pomocí SikaBond® Dispenser-3600 nebo 5400

barva

1-komponentní, pružné,
rychleschnoucí lepidlo na bázi
polyuretanu, bez rozpouštědel
a zápachu, EC-1

parketově
hnědá

700–1000 ml/m2

1-komponentní, pružné lepidlo na
bázi polyuretanu, rychle schnoucí

parketově
hnědá

700–1000 g/m2

spotřeba

13,0 kg kovový kbelík (10,5 litru), monoporce

SikaBond -T55
1-komponentní, pružné, rychle
pro SikaBond® Dispenzer-3600 nebo 5400 schnoucí lepidlo na bázi
polyuretanu, bez rozpouštědel
®

me

při

pr

je
avu

300 ml kartuše, 600 ml monoporce

parketově
hnědá

1-komponentní efektní černý tmel
na bázi polyuretanu, vhodný pro
spárování dřevěných podlah v
interiérech i exteriérech

černá

400–500 g/m2

me

uje

rav

p
při

600 ml monoporce, 1800 ml velké monoporce

e

vuj

popis

e

vuj

pra

při
1-komponentní, pružné lepidlo, bez
rozpouštědel, na bázi STP (Silane
Terminated Polymers)

me

spárování: Sikaflex®-11 FC+

pra

při

Sika lepidlo

13,0 kg kovový kbelík (10,5 litru), monoporce

600 ml monoporce, 1800 ml velká
monoporce

600 ml monoporce, 1800 ml velká monoporce

béžová

SikaBond -T53*

me

je
avu

pr

®

®

600 ml monoporce,
1800 ml velká monoporce

14,0 kg kovový kbelík (10,5 litru)

SikaBond -T52 FC*

SikaBond -T52 FC*

600 ml monoporce, 1800 ml velké
monoporce

13,0 kg kovový kbelík (10,5 litru), 1 m2 monoporce
®

ujeme

p

parketově
hnědá

spotřeba

v
připra

300 ml miniporce, 600 ml monoporce,
1800 ml velká monoporce

barva

1-komponentní, pružné rychle
schnoucí lepidlo na bázi
polyuretanu, bez rozpouštědel
a bez zápachu, EC-1

13,0 kg kovový kbelík (10,5 litru), 1 m2 monoporce

600 ml monoporce, 1800 ml velká
monoporce

SikaBond -T53*

popis

