13

ÉPÍTŐANYAGOK

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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Nagyméretű burkolólapok
A nagyméretű kerámia és természetes kő burkolólapok ragasztásához speciális megoldásra van szükség. A Sika megoldása: egy
sík felület elérése kiegyenlítő technológia alkalmazásával, a felületi
hibák ellen. Egy új generációs, magas teljesítményű, magasan rugalmas, cementkötésű ragasztó, magas polimer tartalommal, melyet
két rétegben kell felhordani.

Ezt követi egy rugalmas fugázóanyag alacsony modulussal, kiváló mechanikai szilárdsággal és kopásállósággal, és egy magas
teljesítményű szilikon vagy poliuretán alapú elasztikus tömítőanyag
mozgási hézagokhoz és csatlakozásokhoz.

Sika ® Ceram CleanGrout
Sika ® Ceram-225

SikaRep®
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Sika burkolati rendszer nagyméretű burkolólapokhoz
Felületkezelés
 SikaRep®
Gyorsan száradó, R4-es osztályú szerkezeti javítóhabarcs
betonaljzat készítésére normál és alacsony zsugorodással,
kültéri és beltéri használatra.

Csemperagasztó

 Sika® Ceram-225
Magas teljesítményű, magasan rugalmas csemperagasztó
magas polimer tartalommal, mely alkalmas 15 mm vastag kerámialaphoz, természetes kőlaphoz, és nagyméretű
lapokhoz is. Homlokzatok burkolására, padlófűtés felett,
uszodákban és más ipari padlófelületen alkalmazható
(C2TE-S1 osztály).

Fugázóanyag
 Sika® Ceram CleanGrout
Cementkötésű fugázóanyag 1-8 mm hézagvastagsághoz. Vízálló, gomba-és penészálló, antibakteriális, magas
kopásállósággal és stabil színválasztékkal (CG2 osztály).

Hézagtömítés

SikaRep ®

Lábazat

Sika ® Ceram CleanGrout
Sika ® Ceram-225
Sikaflex ® -11 FC+

+

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

Kerámia lap

Acélháló
5x5 cm Ø 2 mm

Párazáró
réteg

Összenyomható
anyag
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Sikaflex ragasztás VÍZTISZTÁN
Szerencsére már egyre többen megtapasztalják, hogy a „macerás” fúrás, szögelés helyett a
tisztább, praktikusabb ragasztást is választhatják ha rögzíteni szeretnék tárgyaikat.
Építkezéskor, felújításnál sokszor új műszaki kihívások elé állítanak kivitelezőket,
tulajdonosokat egyaránt az alábbi kérdések:
- tömítés / ragasztás?
- milyen alapfelületeim vannak?
- függőleges vagy vízszintes?
- milyen eszközök kellenek hozzá?
A Sikaflex® Crystal Clear univerzális ragasztó a legtöbb felületen alkalmazható mint pl.:

üveg asztallap

üvegpolc

…vagy fém díszítő elemek, beton, gipsz, gipszkarton, fa, festett zománc, poliészter
és műanyag.
A Sikaflex® Crystal Clear tömítőanyag alkalmas beltérben válaszfalak függőleges és
vízszintes csatlakozási hézagainak kitöltésére, továbbá fém- és faszerkezetekhez is.
TERMÉKELŐNYÖK:
- átlátszó / kristálytiszta
- könnyen bedolgozható
- csekély zsugorodás kikeményedéskor
- különösen alkalmas lakásfelújítás esetén
- nedves betonfelületen is alkalmazható
- a legtöbb építési alapfelületen jól tapad

