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Terasz felújítás egyszerűen 
vízszigetelési tippek a piacvezetőtől 

 A tél beállta előtt lehetőségünk              nyílhat olyan kültéri munkák elvég-
zésére, mint pl az erkélyek, teraszok vízszigetelésének, burko-

latának kijavítása vagy teljes körű felújítása. 
A vízszigetelés nem megfelelő működéséből számos 
probléma adódhat: 
- károsodik az erkély szerkezete, korrodálnak az acélbetétek, 
- mállik a beton szerkezet, 
- a csatlakozó felületekről pereg le a festék, a vakolat, 
- a terasszal érintkező helyiségek beáznak, 

- romlik a szerkezetek hőszigetelő képessége. 
A klasszikus megoldás a burkolat, szűrőbeton és szigetelő rétegek 

teljes körű elbontása, majd komplett újraépítése. Ez nagyon ko-
moly bontási, szállítási munkával, és az ehhez kacsolódó zajjal, porral jár. 

Olyan esetekben, ahol a teljes szerkezet károsodott és át van ázva, ez a megoldás 
célravezető lehet, de a legtöbb esetben a problémák a fent leírt építési költségek 
töredékéből is orvosolhatóak. 

A Sika több egyszerű megoldási javaslatot is kínál ezen vízszigetelési vagy burkolási 
feladatok megoldására. 

1.) Sikafl oor(R) 400 N Elastic vízszigetelő műgyanta bevonat 
Vízszigetelés és burkolás egy anyaggal, a meglévő burko-
lat bontása nélkül 
Előnyök: gazdaságos, repedésáthidaló, gyors, csak
0,6mm rétegvastagság adódik a meglévő szinthez, 
UV- és kopásálló, csúszásmentes 
Munkafolyamat/rétegfelépítés: 
-alapfelület csiszolása, portalanítása 
-nagyobb hibák kijavítása (pl. Sika Minipack(R)

gyorsjavító habarcs) 
-felület alapozása (opcionálisan: glettelése is) 

Sikafl oor(R)-156 műgyantával 
-2 réteg Sikafl oor(R) 400 N Elastic műgyanta felhordása 

hengerrel 

2.) SikaBond(R) T-8 extrém rugalmas poliuretán 
vízszigetelő és ragasztó réteggel 
Vízszigetelés és burkolatragasztás egy anyaggal, a 
meglévő burkolat bontásával, vagy a nélkül 
Előnyök: alacsony anyagigény miatt gazdaságos, gumi-
szerűen rugalmas, így repedésáthidaló, nem szükséges 
hajlaterősítő használata 
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Munkafolyamat/rétegfelépítés: 
-alapfelület előkészítés, nagyobb hibák javítása 
-vízszigetelés: első réteg SikaBond(R)T-8 felhordása glettvassal (kb. 1 kg/m2) 
-burkolatragasztás: második réteg felhordása fogas simítóval (kb. 1-1,5 kg/m2) 
-kerámia fektetése, majd fugázás  flex fugázóval (pl. Sika(R) Ceram-520 TG) 

3.) SikaLastic(R)-152 rugalmas, kent vízszigeteléssel és 
    flex ragasztóval (S1) és kerámia lapokkal 

Cementbázisú, 2-komp. vízszigetelés elkészítése akár a 
meglévő kerámia lapon, vagy annak elbontása után az 
aljzaton, majd hagyományos burkolás  flexibilis csempe-
ragasztóval. 
Előnyök: robusztus, rugalmas szigetelés, a hagyomá-
nyos csemperagasztóval történő burkolás lehetőséget 
ad a kisebb egyenetlenségek kijavítására 
Munkafolyamat/rétegfelépítés: 
-alapfelület előkészítés 
-SikaLastic(R)-152 vízszigetelés felhordása glettvas

sal (min. 4 kg/m2), a hajlatokban Sika(R) SealTape-S
hajlaterősítővel 

-burkolatragasztás min. S1 rugalmassági kategóriájú � ex ragasztóval (pl. Sika(R) 
 Ceram-203) 

-kerámia fektetése, majd fugázás  flex fugázóval (pl. Sika(R) Ceram-520 TG) 

4.) Sika Hajódekk padló rendszer - SikaBond(R) T-8 
vízszigeteléssel és burkolatragasztással 
Exkluzív, a hajók teakfa deckjére emlékeztető meg-
jelenést adó vízszigetelő tömörfa burkolat 
Előnyök: egyedi megjelenés, a hajókon már kipróbált, 
biztonságos rendszer, csúszásmentes 
Munkafolyamat/rétegfelépítés: 
-alapfelület előkészítés, nagyobb hibák javítása 
-vízszigetelés: első réteg SikaBond(R)T-8 felhordás 

glettvassal (kb. 1 kg/m2) 
-fa burkolat ragasztása: második réteg felhordása fogas

simítóval (kb. 1-1,5 kg/m2) 
-a kb. 6-12 cm távolságokban elhelyezkedő fugák ala-

pozása (Sika(R) Primer-290 DC) 
-a fugák kitöltése Sikafl ex(R)-290i DC tartósan rugal-

mas poliuretán tömítőmasszával (fekete) 
-felület csiszolása (készparketták esetében nem szükséges) 
-felület kezelése olajjal (pl. Sika(R) Teak Oil) 

Pontos anyagigényekről és az aktuális kedvezményes árakról érdeklődjön a www.sika.hu
 és www.sikabolt.hu elérhetőségeinken keresztül!
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