Sika® přísady
Do malty

účinná přísada
do malt

Superlastifikátor
superplastifikační
přísada

Odbedňovací olej

Sika®
přísady

Betonujte!

separační prostředek
na bednění

Vodotěsná přísada

těsnicí přísada do betonu
a cementových malt

Volte přísady Sika®
světový výrobce přísad do betonu

Zimní přísada

koncentrovaná zimní
přísada + urychlovač

Do potěru

Přísada pro podlahové
stěrky a podlahové topení

praktické balení s dávkovačem
 xtra vydatnost
e
– velký výkon při malých dávkách
v ynikajicí zpracovatelnost
– usnadnění práce

04/13

zvýšení odolnosti a životnosti

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.
balení: 1 l plastová láhev s dávkovačem

Přečtěte si více

Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

Řešení
na beton
Superplastifikátor • Do potěru
Vodotěsná přísada • Zimní přísada
Odbedňovací olej • Do malty

Řešení na beton

Sika® přísady

Do malty

Vodotěsná přísada

Zimní přísada

účinná plastifikační
přísada do malt

těsnicí přísada do betonu a cementových malt

koncentrovaná zimní přísada + urychlovač
 ychlý narůst pevností
R
Urychluje hydratační
proces
Zvyšuje trvanlivost
a životnost
Vysoká hutnost
cementových směsí

Zvyšuje vodotěsnost
Omezuje tvorbu výkvětu
Zlepšuje zpracovatelnost
Omezuje tvorbu trhlin

 rovzdušňuje
P
Zlepšuje zpracovatelnost
Snižuje tvorbu trhlin
Sanační a tepelně-izolační
vlastnosti

 200 ml na 25 kg cementu

 250 ml na 25 kg pojiva

 125 ml na 25 kg cementu

Do potěru
přísada pro podlahové stěrky a podlahové topení
Sika® Estriplast
Urychluje zrání a tvrdnutí
Zvyšuje pevnost
Zvyšuje tepelnou vodivost
Neovlivňuje životnost trubek

Jednoduché měření množství
pomocí přesného dávkovače

Odbedňovací olej
separační prostředek na bednění
 nadné a rychlé odformování
S
Zabraňuje korozi bednění
Zlepšuje pohledovost betonu
Snadná aplikace postřikovačem

 250 ml na 25 kg cementu

 1 litr na cca 50 m2

Superplastifikátor
silně vodoredukující přísada

(ilustrační obrázek)

Be

z hutnění

 edukce vody až o 40 %
R
Zlepšuje zpracovatelnost
Zvyšuje trvanlivost a životnost
Vysoká hutnost a pevnost
 200 ml na 25 kg cementu

1 Protřepejte.

2

Uvolněte víčko.
Stiskněte láhev.

do míchačky.
3 Přidejte

