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BURKOLÁS
az örökkévalóságba
A szakemberek pontosan tudják, milyen hatalmas érték
egy olyan burkolat, melyet tulajdonosa – évekkel annak elkészültét
követően is – büszkén mutogat ismerőseinek, és bármilyen
burkolási munka felmerüléskor csak ennek készítőjét ajánlja barátainak.

Egy kiváló minőségben elkészült, szép és tartós
burkolatnál nincs jobb ajánlólevél egy burkoló
számára. Ez egyrészt múlik az burkoló szakértelmén, az évek ala megszerze komoly
szakmai tapasztalatán, másrészt az alkalmazo
kiváló minőségű segédanyagokon. Ha ez utóbbiak nem állnak rendelkezésre, az bizony kihatással van a munka végeredményére is. Ez
sok esetben nem azonnal, hanem csak kisebb
vagy hosszabb idő elteltével mutatkozik meg.
Ilyen lehet például, hogy a burkolatot egész
egyszerűen elengedi a ragasztó, felpúposodik a
burkolat, megtörik, hajszálrepedés, repedések
jelennek meg a burkolaton, stb. Ha nem is
azonnal jelentkeznek a gondok, előbb-utóbb valószínűleg megsínyli a burkolat a nem megfelelő
minőségű anyagok használatát, amelyből azután
reklamációs problémák származnak. És ki szere a
reklamációkat, a költséges javítást, a felfordulást
okozó visszabontást, a dühös megrendelő sürgető nyomását? Mindazt a felesleges energia-,
pénz- és időráfordítást, amit elkerülhet – ha
már első alkalommal megfelelő segédanyagokat
használ. Sok esetben a megrendelő nincs sztában annak jelentőségével, hogy milyen döntő
szerepet játszik a megfelelő minőségű anyagok
használata a burkolat tartósságára, éleartamára. Csak azután ismeri fel ennek fontossá-

gát, amikor már megtörtént a baj, és felvált,
megrepedt vagy beázo a burkolat. Az ő érdeke
is, hogy erre ne kerüljön sor, ne csak a burkolat
kiválasztása történjen gondosan és alaposan,
hanem ugyanígy a segédanyagoké is, amely tulajdonképpen a burkolat lelkét jelenk. Sok
megrendelő az akciós újságok árait ve össze,
azokkal az árakkal, melyeket minőségi gyártóktól
közvetlenül megvásárolható termékekkel vet
össze. Ilyen termékek, melyek a burkolásnál használatosak például esztrich, csemperagasztó, aljzatkiegyenlítő, fugázó anyag stb. Kevesen tudják, hogy padlóburkolás esetén, ha esztrichet
kell használni, mert nincs megfelelő fogadófelület, vagy túl nagy az aljzat hullámzása, melyet aljzatkiegyenlítővel már nem tudunk kiegyenlíteni, akkor esztrich és esztrich közö
milyen óriási különbség van! Az ismert gyártóktól
vásárolható esztrich termékek alapvetően zsugorodásmentesek, azonban az akciós újságokban feltüntete betontermékek nem esztrich
termékek! A zsugorodás nagyon komoly probléma, mely csak kis idő múlva, már csak a
burkolás átadása, annak használatbavétele után
kezd el fokozatosan jelentkezni. A nem megfelelő
aljzat a burkolatot púpossá teszi, megemeli, hiszen zsugorodik. Az aljzatkiegyenlítők esetében
gyakori probléma, hogy nem önterülő, így nem
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végzi el a nevében foglalt funkcióját, illetve még
nagyobb probléma, hogy kiszáradást követően
porlik! Amennyiben ragasztóprobléma merül fel,
viszonylag gyorsan kiderül, hiszen ha a burkolási munka elvégzését követő napon már felszedhető a lap, az azt jelen, hogy a ragasztó elégtelen. Padlóburkolás esetén javasolt csemperagasztó helye folyékonyabb padlólapragasztót
használni, mely nem minden gyártónak a termékpaleáján található, de a komolyabb gyártók foglalkoznak ilyen termékkel. A padlólapragasztó nagy előnye, hogy hígabb a csemperagasztónál, így biztosíto a lerakásnál a homogén
elterülés, ami egy kötöebb termék esetében
alapvetően a burkoló kezén múlik. A ragasztó
elterülése padlófűtéses helységek esetében elengedhetetlen, mert a bezárt levegő rontja a
fűtés hatékonyságát. Terhelési tekintetben is
könnyen belátható, hogy azok a burkolólapok
megrepedhetnek, megtörhetnek azon a részen,
ahol nincs vagy nem megfelelő mennyiségű ragasztó van alaa. Ezek nélkül a burkolat rövid
életűvé, értéktelenné, hasznavehetetlenné válik,
és cserére szorul. Az olyan reklamációmentes,
igényesen és magas szakmai színvonalon kiviteleze burkolat, amely évek múlva is erede
pompájában ragyog, amelyre elégedeen és
büszkén tekint tulajdonosa, és ezáltal csak ennek
készítőjét ajánlja ismerőseinek, mint a legjobb,
legmegbízhatóbb szakembert. Mindez könnyen
megvalósítható a legmagasabb technológiájú,
bármilyen építési problémára tartós megoldást
nyújtó burkolási segédanyagokkal, és természetesen a kivitelező szakértelmével, ami így olyan
ütős párost alkot, ami biztos sikert garantál!
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kevesebből!
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ViscoBond
: Többet
kevesebből!

Innováció!
Innováció!

Mostantól elérhető a Sika új generációs tapadóhídja és adalékanyaga, a Sika
ViscoBond®! Az új technológiának köszönhetően csökken a felhasznált adalékszer mennyisége, miközben jelentősen javul a habarcs vagy beton bedolgozhatósága és vízzáró tulajdonsága, valamint szilárdsága és tartóssága.
Az új Sika ViscoBond® termék a legújabb Sika ViscoCrete® technológiával készül, melyet sikeresen
alkalmaznak a világ legnagyobb építkezésein is különböző adalékszerek formájában. A Sika ezen
területen szerzett tapasztalata már több, mint 100 évre nyúlik vissza. Ez garantálja a Sika ViscoBond®
koncentrátum műszaki hátterét és létjogosultságát.
A Sika ViscoBond® -ból akár 30%-al kevesebb is elég, mint a hagyományos szintetikus tapadóemulziókból (Latex), miközben a bedolgozhatóságot még hatékonyabban javítja.
A termék CE jelöléssel rendelkezik beton és habarcs vízzáróság fokozásra vonatkozóan. Vízzáróság
fokozóként is természetesen jelentkeznek a fenti “mellékhatások”, vagyis:
▲ jelentős szilárgság növekedés
▲ tartósság
▲ porozitás csökkentés
▲ repedések méretének és számának csökkentése
▲ fokozott fagy- és olvasztósó állóság
▲ fokozott kopásállóság
Összefoglalva a Sika ViscoBond® egy 4-az 1-ben termék:
▲ tapadóhíd
▲ képlékenyítő
▲ szilárdságnövelő
▲ vízzáróság fokozó adalékszer
Mivel a termék egy új generációs technológiára épül, a korábban megszokott sárgától eltérően ezüst
színű csomagolást kapott. Az ezüst flakon oldalán kialakított skála egyszerűsíti az adalékszer precíz
adagolását.

·

További műszaki információért
E-mail:
információért keresse
kéresse fel aa Sika
Sikavevőszolgálatát
vevőszolgálatát (Telefon:
(tel: Tel.:06
06(1)
1 371-2020
371 2020 , E-mail:
info@hu.sika.com), vagy
info@hu.sika.com),
vagy látogasson
látogassonelelaawww.sika.hu
www.sika.huweboldalra,
weboldalra,ahol
aholmegtalálhatja
megtalálhatjaa atermékadatlatermékadat® termék
®
beszerzéséhez
szükséges
kereskedő
partpokat, bemutató
videókat, illilletve
a Sika
ViscoBond
lapokat,
bemutatóvideókat,
a Sika
ViscoBond
termék
beszerzéséhez
szükséges
kereskedőnerek elérhetőségeit.
partnerek
elérhetőségeit.

További jó munkát kíván:
A Sika Hungária csapata

Innovation & since
C o n s i s t e n c y 19 10

Sika – minden, ami vízszigetelés

Innovation & since
C o n s i s t e n c y 19 10

Vizes helyiségek vízszigetelĘ bevonatai
Sikalastic®-152 vagy SikaTop® Seal-107 kétkomponensĦ rugalmas
szigetelĘ anyagokkal (3-4kg/m2) és Sika® SealTape hajlaterĘsítĘ
szalaggal, akár meglévĘ csempe burkolatra is dolgozhatunk!

Sikalastic®-200W egykomponensĦ,
felhasználásra
kész, rugalmas, kenhetĘ szigetelĘ fólia nem igényel
keverést, és akár gipszkarton alapfelületen is
alkalmazható. Felhordása után 12 óra elteltével már
burkolható! A bedolgozást ecsettel, hengerrel vagy
glettvassal is végezhetjük. Az alapfelület elĘkészítésére
ügyeljünk!

Fal nedvesedés/sókivirágzás megszüntetése - SikaMur

®

Az egyszerĦ kinyomópisztollyal akár házilagosan is beinjektálható SikaMur ® InjectoCream a falazat fugáiba beszívódva egy vízszintes szigetelĘ réteget képez,
mely meggátolja a talajnedvesség felszívódását. A fal kiszáradásának felgyorsítását
és a sók megkötését a SikaMur® falszárító vakolattal (min. 2cm vtg) végezzük!

Víztaszító impregnálás – a láthatatlan védelem
A Sikagard®-703 W folyékony, oldószermentes emulzió segítségével a beton, tégla, vakolat
és kĘ felületeink egyszerĦen víztaszítóvá, így tartóssá tehetĘek. Alkalmazásával elkerülhetĘ
az alga- és gombaképzĘdés csökkenthetĘ a felület elszennyezĘdése! A folyadékot ecsettel,
hengerrel vagy permetezĘ segítségével 1-2 rétegben hordjuk
fel a megtisztított alapfelületre! EgyszerĦ, gazdaságos,
tartós, láthatatlan!

Sika Multiseal® tippek képekben
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TÖMÖR TÉGLÁK
fagyálló kivitelben is

FALAZÓBLOKKOK
HANGGÁTLÓ TÉGLA
KÖPENYELEM
VÁLASZFALTÉGLÁK
LAPTÉGLÁK
4 cm-es és 2 cm-es változatban
különbözô méretekben

PROVENCE BURKOLÓTÉGLÁK
PÁRKÁNYTÉGLÁK
ÉKTÉGLÁK
ÉGETETT AGYAGCSÔ
PALACKTÁROLÓ ELEM
Fertôszéplaki Téglaipari Kft.
9436 Fertôszéplak, Gyártelep
Tel./fax: +36 (99) 370-986
Mobil: +36 (30) 637-6638
www.fertotegla.hu

■

www.proidea.hu

www.infoworld.hu/fertoteglap
www.fertoszeplakit-c.cegbongeszo.hu
e-mail: f.tegla@t-online.hu

Nyílászárók

®

REDŐNY és
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Hôszigetelt alumínium
és műanyag redônyök,
vakolható redônyrendszerek, rovarhálók,
napellenzők, zsaluziák.
Mindhárom bemutatótermünk
gyermekbarát kialakítású.
■

Budapest X. kerület
Keresztúri út 198.
Tel.: 06 (1) 433-2929
Fax: 06 (1) 433-2930

■

Budapest XIII. kerület
Váci út 168/A
(A Reno udvarban;
kedden és csütörtökön
20 óráig tart nyitva!)
Tel.: 06 (1) 236-0693
Tel./Fax: 06 (1) 236-0694

■

Budapest XI. kerület
Budaörsi út 1092/5 hrsz.
(a Safru kertészetben)
Tel.: 06 (1) 248-0294
Tel./Fax: 06 (1) 248-0295

E-mail: info@gredicsredony.hu
www.gredicsredony.hu
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