15

ÉPÍTŐANYAGOK
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Sika burkolati rendszer meglévő erkélyek felújításához
Felületkezelés
 Sika MonoTop®
Egykomponensű, polimerrel módosított, csekély zsugorodású
cementkötésű javító és kiegyenlítő habarcs.

Vízszigetelő réteg

 Sikalastic®-152
Kétkomponensű, polimerrel módosított, szálerősített,
cementbázisú, elasztikus vízszigetelő habarcs alacsony
modulussal, melyet könnyű alkalmazni akár alacsony
hőmérsékleten is.
 Sika® SealTape-S
Elasztikus, vízszigetelő perem- és hézagszigetelő szalag
csőáttörések, illlesztések és nedvességnek kitett burkolatok
alá.

Csemperagasztó

 Sika® Ceram-225
Magas teljesítményű, nagyon rugalmas csemperagasztó
magas polimer tartalommal, bel- és kültérben egyaránt.
Alkalmazható természetes kőlaphoz, porcelán lapokhoz,
nagyméretű lapokhoz és padlófűtés esetén (C2TE-S1 osztály).

Sika® Ceram-225
Sika MonoTop®
Sikalastic®-152

1. réteg keresztezve a 2. réteggel

Sika® SealTape-S

Fugázóanyag

 Sika® Ceram CleanGrout
Cementkötésű fugázóanyag 1-8 mm hézagszélességig.
Vízálló, gomba- és penészálló, antibakteriális, magas
kopásállósággal és stabil színválasztékkal (CG2 osztály).
Sika® Ceram LatexGrout
Szintetikus gumi latex, mely speciális adalékszerként használható a fugázóanyagok teljesítményének növeléséhez. Növeli a
rugalmasságot és csökkenti a vízbeszivárgást (S1 osztály).

Sika® Ceram CleanGrout
Sika® Ceram LatexGrout-tal

Sikaflex®-11 FC+
Új kerámia
lap

Háttérkitöltő profil

Hézagtömítés

 Sikaflex®-11 FC+
Elasztikus, poliuretán bázisú hézagtömítő, magas mechanikai szilárdsággal, vízszintes mozgási hézagokhoz és csatlakozásokhoz, mind kültéri és beltéri alkalmazásra.

Régi hézag

Bevágás

Régi burkolat
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Vízszigetelés és csemperagasztás (2 az 1-ben megoldás)
A Sika különleges megoldást nyújt a vízszigeteléshez és csemperagasztáshoz (2 az 1-ben megoldás) a SikaBond®-T8-cal, mely egy
egykomponensű, elasztikus, poliuretán alapú anyag. Egyszerre vízszigetel és ragaszt is! Tökéletes megoldás régi burkolatokra történő
ragasztáshoz, vagy új padlófelületek készítéséhez vizes helyiségekben bel- vagy kültérben: konyha, fürdőszoba, erkély. Ez a termék
rugalmas vízszigetelésként és csemperagasztóként is funkcionál és
megakadályozza a vízbehatolást.

Ellenáll a fagynak és a hőmozgásnak különböző hőmérsékleteken
és eltérő időjárási viszonyok esetén. Ez a magasan elasztikus 2 az
1-ben termék nem csak a burkolólapokra adódó mechanikai feszültségeket csökkenti, de zajcsökkentő, kopogóhang gátló. Egy ilyen
burkolaton komfortos a járás. Könnyen és gyorsan beépíthető termék, mellyel Ön időt és pénzt spórolhat.

Sika® Ceram CleanGrout
Sika® Ceram LatexGrout-tal

Sikaflex®-11 FC+

SikaBond®-T8

SikaBond®-T8

első réteg vízszigetelés

második réteg ragasztás

Sika MonoTop®
Régi kerámialap
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Sika burkolati rendszer 2 az 1-ben
Felületkezelés
 Sika MonoTop®
Egykomponensű, polimerrel módosított, csekély zsugorodású
cementkötésű javító és kiegyenlítő habarcs.

Vízszigetelő réteg
 SikaBond®-T8
Egykomponensű, elasztikus, poliuretán gyanta bázisú termék
vízszigetelő rétegként az első lépésben. Használható beton,
esztrich alapfelületen, meglévő burkolaton, kültéri és beltéri
használatra is, pl. konyhákban, fürdőszobákban és más vizes
helyiségekben, erkélyeken, teraszokon egyaránt.

Csemperagasztó
 SikaBond®-T8
Ugyanazt a terméket használjuk második rétegben a
burkolólapok ragasztásához.

Fugázóanyag

SikaBond®-T8

1. réteg vízszigetelés
2. réteg ragasztás

 Sika® Ceram CleanGrout
Cementkötésű fugázóanyag 1-8 mm hézagvastagságSika MonoTop®
hoz. Vízálló, gomba-és penészálló, antibakteriális, magas
kopásállósággal és stabil színválasztékkal (CG2 osztály).
Sika® Ceram CleanGrout
Sika® Ceram LatexGrout
Szintetikus gumi latex, mely speciális adalékszerként használ- Sika® Ceram LatexGrout-tal
ható a fugázóanyagok teljesítményének növeléséhez. Növeli a
rugalmasságot és csökkenti a vízbeszivárgást (S1 osztály).
Régi lap

Hézagtömítés
 Sikaflex®-11 FC+
Elasztikus, poliuretán bázisú hézagtömítő, magas mechanikai szilárdsággal, vízszintes mozgási hézagokhoz és csatlakozásokhoz, mind kültéri és beltéri alkalmazásra.

Új burkolólapok

Sikaflex®-11 FC+

SZIGETELÕHABARCS
Alkalmazási terület:
Gyárilag elÉkevert, egykomponensÑ por termék. Alkalmazható, teraszok, erkélyek, pincék, aknák,
medencék, alagutak, vizes helyiségek, épülethomlokzati részek, víz talajnedvesség, és víznyomás
elleni szigetelésére, meglévÉ szigetelések javítására, felújítására, de mindenek elÉtt ott, ahol a vékony,
repedés-áthidaló bevonat a követelmény.

Tulajdonságok:
csak vízzel kell összekeverni
a víz adagolástól függÉen, glettvassal
vagy teddy hengerrel is felhordható
páraáteresztÉ
24 óra elteltével burkolható
alapozó használata nem szükséges
csak két réteg szükséges
bitumen és szilikon mentes
semleges szagú
oldószer mentes
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