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Sika - O companie cu o istorie de 100 de ani

Momente de referinţă ale ultimilor 100 ani

Istoria Sika începe în 1910, când Kaspar Winkler, fondatorul Sika, a inventat Sika-1, un impermeabilizant
pentru mortar, produs care a fost folosit la hidroizolaţia Tunelului Gotthard. Folosirea Sika-1 a permis
companiei căilor ferate elveţiene să electrifice această importantă cale de legătură între nordul şi sudul
Europei.

Bazându-se pe nevoile pieţei, în ultimii 100 ani Sika a lansat tehnologii revoluţionare şi concepte noi. Multe dintre acestea au contribuit la schimbări
importante în domeniul construcţiilor şi industriei.

Inovaţie şi consecvenţă

Inovaţia întâlneşte cererea

1918

Kaspar Winkler a conştientizat nevoia globală tot mai mare pentru acest produs şi a început să deschidă
noi subsidiare în toata lumea. În 1930, Sika avea deja 15 subsidiare în Europa, SUA, Argentina, Brazilia şi
Japonia.

1932

1968

1910
Între 1918 şi 1922, 67 tuneluri au fost
impermeabilizate cu Sika®-1.

Lansarea Plastiment®, primul reducător de apă şi
agent de întârziere pentru beton din lume

1975

Lansarea Sikadur®, Sikagard®, Sikafloor®
Kaspar Winkler inventează “Sika” (Sika®-1), un aditiv care, odată adăugat mortarului, îl face
impermeabil.

Prima fabrică Sika a fost construită foarte aproape de gara din
Zurich, pe strada Neugasse 99.

2010

1994

Noua fabrica de poliuretan (Kapaflex) în Düdingen (Elveţia)

Introducerea aditivului pentru betoane Sikament®
NN, pentru realizarea primului beton fluid

1981

Sikadur®-31 SBA, adeziv pentru poduri
segmentate

Noul tunel Gotthard, în lungime de 57 km (NEAT: New European Alp Transit) este din nou un
proiect important pentru Sika. Chiar dacă Sika-1 este încă prezent în gama noastră de produse,
astăzi sunt folosite şi produse mult mai avansate din punct de vedere tehnologic.

1975

Lansarea sistemului de consolidare pe bază de
lamele din fibră de carbon Sika CarboDur®

1983

Lansarea diviziei Sika Industry

Invenţia Sikaflex®,, tehnologia PU, care va deveni un
domeniu extrem de important pentru construcţii şi
industrie.

1977

Lansarea mortarelor de reparaţie monocomponente
SikaTop®

1994

Primul aditiv fără alcali aplicat prin pulverizare Sigunit®-AF.

2000

Lansarea aditivilor Sika ViscoCrete® SCC pentru
betoane autocompactante

2005

Sika preia Sarna Kunststoff Holding AG
(Numărul angajaţilor + 12%, cifră afaceri + 14%)
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Sika – Lider mondial în produse chimice pentru
construcţii
Sika este o companie globală, care furnizează produse chimice specializate pentru construcţii.
Domeniile de specialitate ale Sika sunt: etanşări, lipiri, impermeabilizări, consolidarea şi protejarea structurilor portante în construcţii şi industrie.
Tradiţia Sika este inovaţia, care să deschidă noi oportunităţi pentru companie, angajaţi şi partenerii săi din comerţ şi industrie.

Sika operează global pe 5 continente, în 76 ţări, având 120 de companii de producție și marketing și 15.300 de angajaţi, pentru a garanta succesul
relaţiilor cu partenerii noştri.
Sika generează la nivel global o cifră de afaceri anuală de 4,556 Miliarde CHF.

Divizia Construction
Divizia Construction cuprinde toate produsele şi serviciile destinate sectorului construcţii.
Produsele Sika au performanţe deosebite, fiind folosite în toată lumea la construcţia de poduri, tunele, facilităţi de producţie, parcări, rezervoare,
instalaţii de tratare a apei, mori de vânt, turnuri de răcire, baraje etc, precum şi la ridicarea de zgârie-nori, de clădiri instituţionale, comerciale şi
rezidenţiale. Gama de produse Sika include aditivi pentru beton, mortare speciale, sisteme de impermeabilizare, etanşanţi şi adezivi, sisteme de
consolidări structurale, sisteme pentru acoperişuri, pardoseli industriale şi protecţii anti-corozive.

Aditivi betoane

Sisteme de impermeabilizare

Mortare speciale

Consolidări structurale

Sigilanţi

Pardoseli şi acoperiri pentru pardoseli

Adezivi

Sisteme pentru acoperişuri

Astăzi Sika se concentrează pe două direcţii, prin intermediul Diviziei Construction şi Diviziei Industry, respectiv pe patru grupe de clienți:
Concrete - producătorii de betoane și de ciment, de elemente prefabricate, Contractors- antreprenori industriali,aplicatori, arhitecți, proiectanți și
specificatori; Distribution- dealeri, lanțuri DIY, centre pentru amenajarea locuințelor, Industry-clienți din industria producătoare auto și industria
maritimă, din aftermarket, transport, sau din domeniul aplicațiilor electrocasnice.

Divizia Industry
Industry dezvoltă soluţii pentru sigilare, lipire, insonorizare şi ranforsare pentru industria constructoare de autovehicule şi industria constructoare
de nave maritime, pentru asamblarea vagoanelor de tren şi lipirea elastică a şinelor. Divizia Industry este deasemenea partener şi furnizor pentru
asamblarea panourilor sandwich, lipiri structurale, lipirea sticlei şi a turbinelor eoliene. Divizia operează separat încă din 1980.
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Distribuţia la Sika
60 ani de Distribuţie

Produsele Sika sunt disponibile în toată lumea

Istoria distribuţiei la Sika începe în 1940 în Europa şi America Latină, ca răspuns la
cerinţele clienţilor pentru disponibilitatea produselor la ambalaje mai mici. Odată
cu trecerea timpului, acest business s-a dezvoltat puternic în ţări precum Argentina,
Columbia, Chile, Franţa, Spania şi Elveţia, iar în 1990, Sika a lansat divizia de Distribuţie
la nivel internaţional. În prezent, Sika este prezentă în mai mult de 70 de ţări, în cadrul a
mai mult de 100.000 de distribuitori.

Distribuitor Sika în Columbia, acum 40 de ani

Peru

Ungaria

România

Korea

Venezuela

Olanda

Grecia

Germania

Portugalia

Croaţia

India

Arabia Saudită

Africa de Sud

China

Noua Zeelandă

Canada

Experienţa din Şantier în Raft
Produsele Sika au fost testate în cele mai mari şantiere din lume. Expertiza şi experienţa câştigată de Sika pe parcursul deceniilor, este înglobată
în fiecare produs, destinat atât profesioniştilor, cât şi oamenilor de rând, prin intermediul distribuitorilor noştri: magazine DIY, depozite de materiale
de construcţii, etc.

Produsele Sika respectă aceleaşi standarde de calitate oriunde în lume. Sika este astfel un partener de încredere pentru toţi clienţii noştri, produsele
noastre uşurând munca în construcţii.
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Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro
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Sikaflex®-11FC+

Sigilant mono-component de calitate superioară, pentru rosturi cu
mişcare

Sigilant şi adeziv monocomponent pe bază de poliuretan

Caracteristici şi Avantaje
Întrebuinţări
Sigilant cu modul de elasticitate scăzut (foarte
n Adeziune excelentă pe suprafeţe poroase şi
elastic) cu lucrabilitate excelentă, pentru sigilaneporoase
rea rosturilor de faţadă. Potrivit pentru rosturi cu
n Rezistenţă mare la intemperii
mişcări mari, în special pentru sigilarea a două
n Lucrabilitate excelentă
tipuri de substraturi, cum ar fi structură metalică şi n Fără solvenţi
elemente din beton, etc.
n Standarde: ISO 11600-F25LM, DIN 18540, SNJF

Întrebuinţări
Utilizabil ca sigilant pentru rosturi orizontale şi
verticale, la fonoizolarea tubulaturilor, rosturi
între beton şi diverse glafuri şi profile, sigilarea
crăpăturilor, pereţilor de separare, sigilări în lemn
şi metal, etc.
Utilizabil ca adeziv universal. Adecvat lipirii
glafurilor, treptelor, profilelor de închidere sau
protecţie, a elementelor de detaliu sau
prefabricatelor etc.

Sigilări

Sikaflex® AT-Façade

Caracteristici şi Avantaje
Totul într-un singur produs:
n Întărire rapidă şi fără bule
n Modul înalt de elasticitate
n Proprietăţi excelente de aplicare
n Rezistent la forţe mecanice mari
n Sigilează şi lipeşte în acelaşi timp
n Pentru aplicaţii interioare şi exterioare

Culori
Alb, gri închis

Culori

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml

Alb, gri, bej, maron şi
negru

Sikaflex® AT-Connection

Sikaflex®-Construction

Sigilant multi-component de calitate, pentru rosturi în construcţii

Sigilant elastic monocomponent pe bază de poliuretan

Întrebuinţări
Sigilant pentru rosturi de construcţie, în special
pentru rosturile unde sunt substraturi poroase şi
neporoase, ex. rosturile tocurilor de uşi şi geamuri
(PVC, metal, lemn, direct pe beton şi cărămidă).

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Adecvat pentru sigilarea rosturilor de construcţie la: Pentru cele mai exigente cerinţe de sigilare:
n Balustradele balcoanelor
n Capacitate de mişcare 25%
n Rosturi (împrejurul ferestrelor, la faţade, eln Adeziune excelentă pe majoritatea substraturilor
emente de mascare, elemente din beton)
n Întărire fără bule
n Rosturi în lemn şi structuri metalice
n Resturi mici la aplicare
n Suprafaţa finală neaderentă
n Rezistenţă bună la smulgere

Caracteristici şi Avantaje
n Adeziune excelentă pe suprafeţe poroase şi
neporoase
n Fără silicon, se poate vopsi
n Lucrabilitate excelentă si rezistenţă la
intemperii
n Fără solvenţi, stabilitate mare a culorii
n Proprietăţi excelente de aplicare

Culori
Alb, gri închis

Culoare

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml

Gri
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Sikasil®-Universal

Sigilant universal de înaltă performanţă pentru rosturi în pardoseli

Sigilant siliconic elastic monocomponent, cu întărire acetoxy

Întrebuinţări
Sigilant universal pentru rosturi în pardoseli:
n Rosturi cu sau fără mişcare pentru pardoseli
n Pentru aplicaţii interioare sau exterioare (trafic
auto sau pietonal, parcări)
n Pentru depozite sau spaţii de producţie
n Pentru suprafeţe din industria alimentară
n Rosturi în staţii de epurare şi tratare a apelor
reziduale

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Adecvat aplicaţiilor pentru tratarea suprafeţelor din n Adeziune excelentă pe o gamă largă de
sticlă şi a sigilării împotriva intemperiilor, pentru
materiale neporoase
suprafeţe neporoase, incluzând:
n Rezistenţă excelentă împotriva îmbătrânirii,
n Sticlă
strângerii, crăpării şi a decolorării
n Plăci ceramice glazurate
n Excelentă elasticitate şi flexibilitate
n Modul de elasticitate scăzut
n Fără solvenţi
n Pentru aplicaţii interioare şi exterioare

Caracteristici şi Avantaje
n Capacitate de mişcare 25%
n Rezistenţă mecanică şi chimică ridicată
n Elastic, modul de elasticitate ridicat
n Proprietăţi excelente de aplicare

Sigilări

Sikaflex® PRO-3 WF

Culori

Culori

Gri

Alb, transparent

Ambalaj

Ambalaj

Salam 600 ml

Cartuş 300 ml

Sikasil®-C

Sikasil®-E

Sigilant elastic monocomponent pe bază de silicon neutru
pentru construcţii şi aplicaţii sanitare

Sigilant universal pentru construcţii şi aplicaţii pe sticlă

Întrebuinţări
Adecvat pentru aplicaţii de sigilare şi impermeabilizarea suprafeţelor din sticlă, metal, suprafeţe
vopsite, lemn, policarbonat, plăci ceramice şi
aplicaţii sanitare.

Întrebuinţări
Pentru aplicatii de sigilare pe materiale neporoase
ca:
n Sticlă
n Plăci ceramice glazurate
n Aluminiu

Caracteristici şi Avantaje
n Rezistenţă mare la UV şi îmbătrânire
n Asigură adeziunea fără primer pe o gamă
largă de substraturi
n Rezistenţă pe termen lung la acţiunea
ciupercilor şi a mucegaiurilor
n Miros slab
n Pentru aplicatii interioare si exterioare

Caracteristici şi Avantaje
n Adeziune excelentă pe o gamă largă
de materiale
n Rezistenţă excelentă la UV şi condiţii climatice
n Rezistenţă pe termen lung la mucegaiuri
n Modul de elasticitate redus
n Fără solvenţi
n Elasticitate şi flexibilitate ridicată
n Pentru aplicaţii interioare şi exterioare

Culori

Culoare

Transparent şi gri

Transparent

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml

Cartuş 300 ml
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Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic elastic monocomponent, cu întărire acetoxi
cu adaos de fungicide

Sigilant siliconic neutru pentru piscine şi zone permanent umede

Întrebuinţări
Adecvat utilizărilor sanitare şi altor aplicaţii unde
este necesară o rezistenţă antifungică sau antimucegai.

Caracteristici şi Avantaje
n Rezistenţă mare la UV şi îmbătrânire
n Asigură adeziunea fără primer pe o gamă
largă de substraturi
n Rezistenţă pe termen lung la acţiunea
ciupercilor şi a mucegaiurilor
n Miros slab
n Pentru aplicatii interioare si exterioare

Întrebuinţări
Pentru impermeabilizarea rosturilor în piscine şi în
jurul acestora, în zone imersate permanent în apă,
zone umede - duşuri (săli de sport). Se aplică între
rosturile dintre placările ceramice, beton, sticlă,
metal, etc..

Sigilări

Sanisil®

Caracteristici şi Avantaje
n Extrem de rezistent la apă
n Rezistent la clorurile folosite la dezinfectarea
apelor din piscine
n Extrem de rezistent la atacul fungicidelor
n Rezistenţă UV excelentă
n Rezistent la rupere
n Necoroziv
n Flexibil şi elastic

Culori

Culori

Alb, transparent

Alb, transparent

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml

Cartuş 300 ml

Sikasil®-MP

Sikasil®-DW

Sigilant siliconic elastic monocomponent neutru

Sigilant cu uscare acetoxi pentru rosturi aflate
în contact cu apa potabilă

Întrebuinţări
Pentru sigilare impotriva apei a rosturilor între:
n Sticlă
n Plăci ceramice
n Metale
n Beton
n Suprafeţe vopsite
n Lemn
n Acril
n Policarbonat

Întrebuinţări
Potrivit sigilării rosturilor aflate în contact cu apa
potabilă, cum ar fi rezervoare de apă potabilă,
staţii de tratare a apei, dar şi in camere curate din
industria alimentară şi din domeniul medical (săli
de operaţie etc).

Caracteristici şi Avantaje
n Adeziune fără primer pe o gamă largă
de materiale
n Rezistenţă excelentă la UV şi condiţii climatice
n Miros slab
n Necoroziv
n Pentru aplicaţii exterioare şi interioare

Caracteristici şi Avantaje
n Aprobat de Societatea Germana de Apă Potabilă
n Rezistenţă chimică bună, rezistent la acţiunea
acizilor
n Extrem de rezistent la rupere
n Rezistenţă UV excelentă
n Rezistent la îmbătrânire

Culori
Alb, transparent

Culori

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml

Cartuş 300 ml

Transparent, gri, alb
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Sika® FireStop

Silicon monocomponent elastic cu întărire neutră, rezistent la foc

Sigilant monocomponent polimerizat anorganic intumescent
(expandabil), cu rezistenţă mare la foc

Întrebuinţări
Utilizabil în majoritatea aplicaţiilor unde sigilantul
trebuie să corespundă exigenţelor unor standarde
antifoc.

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Adecvat pentru toate rosturile fără mişcare în
n Rezistenţă excelentă la foc (testat în
compartimente protejate de foc, incluzând: uşi
conformitate cu normele BS 476
anti-foc, şeminee, conducte de încălzire, sisteme de Part 4: 1970 «test anti-aprindere»)
ventilare, etc.
n Adeziune excelentă
n Rezistent la temperaturi de peste +1000°C
n Expandează de la temperaturi de +250°C
n Anorganic, nu se aprinde şi nu eliberează fum
n Poate fi acoperit cu Sika Firesil®-N
n Gata de folosire

Caracteristici şi Avantaje
n Rezistenţă la foc (DIN 4102 B1, ISO 11600-GClass 25 LM, ASTM C-920 Class 25, Testat conform
BS 476-20)
n Adeziune fără primer pe o gamă larga de materiale
n Rezistenţă la îmbătrânire şi condiţii climatice
n Miros slab
n Pentru aplicaţii interioare şi exterioare
n Gata pentru utilizare

Sigilări

Sika Firesil®-N

Culoare

Culoare

Gri

Negru

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml

Cartuş 300 ml

Sika® Primer-3N

Sikacryl®-AS

Promotor de aderenţă pentru poliuretan, pe suprafeţe poroase şi
metal

Masă de etanşare elastoplastică pentru rosturi şi crăpături interioare

Întrebuinţări
Pentru a fi aplicat pe suprafeţe uscate, poroase,
metariale absorbante şi metal. A se aplica înainte
de sigilarea rosturilor cu un sigilant poliuretanic.

Întrebuinţări
Sigilant tixotropic pentru umplerea crăpăturilor şi
sigilarea rosturilor cu mişcări reduse.

Caracteristici şi Avantaje
n Uşor de aplicat
n Îmbunătăţeşte adeziunea sigilanţilor
n Consolidează substratul

Caracteristici şi Avantaje
n Miros imperceptibil
n Proprietăţi bune de aplicare
n Adeziune bună pe substraturi specifice,
inclusiv lemn şi beton
n Poate fi vopsit ulterior

Culoare

Culoare

Transparent

Alb

Ambalaj
Bidon metalic de 250 ml
şi 1 l

Ambalaj
Cartuş 300 ml
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Sika Boom®-S

Sigilant poliuretanic pentru pardoselile din lemn expuse acţiunii apei
(tip deck)

Spumă PU expandabilă, cu aplicare manuală

Întrebuinţări
Sikaflex-290 DC este un sigilant pentru pardoseli
din lemn.

Întrebuinţări
Pentru fixare, izolare şi umplere a golurilor împotriva
zgomotului, frigului şi curenţilor de aer, etc.

Caracteristici şi Avantaje
n Monocomponent, gata de utilizare
n Potrivit pentru aplicaţii interioare şi exterioare
n Întărire rapidă
Poate fi folosit pe o gamă variată de esenţe de
n Adeziune excelentă pe multe tipuri de lemn
lemn, ca sigilant la interior şi exterior, de exemplu la n Rezistenţă mare la raze UV
pardoselile de lemn din saune, piscine sau cluburi n Împiedică alunecarea în zonele umede
de sănătate.
n Rezistenţă mare la apă sărată
n Poate fi şlefuit
n Proprietăţi de sigilare excelente

Pentru izolarea şi umplerea golurilor împrejurul ferestrelor, al tocurilor de uşi, trecerilor de conducte,
sistemelor de aer condiţionat, casetelor cu rulouri
pentru ferestre, etc.

Sigilări

Sikaflex®-290DC

Caracteristici şi Avantaje
n Aplicare bună la temperaturi scăzute
n Raport de expandare ridicat
n Proprietăţi izolatoare bune
n Fonoizolare eficientă
n Rezistent la îmbătrânire
n Ecologic - nu atacă stratul de ozon
n Raport bun preţ/consum

(+5°C)

Culoare

Culoare

Negru

Galben

Ambalaj

Ambalaj

Salam 600 ml

Tub 750 ml

Sika Boom®-GS

Sika Boom®-W

Spumă PU monocomponentă, pentru aplicare cu pistolul

Spumă PU expandabilă, cu aplicare manuală, pentru temperaturi
joase

Întrebuinţări
Pentru fixare, izolare şi umplere a golurilor împotriva zgomotului, frigului şi curenţilor de aer, etc.

Întrebuinţări
Pentru izolarea şi umplerea golurilor împrejurul ferestrelor, al tocurilor de uşi, trecerilor de conducte,
sistemelor de aer condiţionat, casetelor cu rulouri
pentru ferestre, etc.

Pentru izolarea şi umplerea golurilor împrejurul ferestrelor, al tocurilor de uşi, trecerilor de conducte,
sistemelor de aer condiţionat, casetelor cu rulouri
pentru ferestre, etc.

Caracteristici şi Avantaje
n Adeziune bună pe majoritatea suprafeţelor
n Aplicare uşoară
n Expandare moderată
n Proprietăţi izolatoare bune
n Rezistent la îmbătrânire

Potrivit aplicării la temperaturi de până la -10°C.

Caracteristici şi Avantaje
n Aplicare excelentă la temperaturi joase (-10°C)
n Raport de expandare ridicat
n Proprietăţi izolatoare bune
n Fonoizolare eficientă
n Rezistent la îmbătrânire
n Ecologic - nu atacă stratul de ozon

Culoare

Culoare

Galben

Galben

Ambalaj

Ambalaj

Tub 750 ml

Tub 750 ml
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Sika Boom®-Cleaner

Spumă PU expandabilă bicomponentă, cu întărire rapidă

Agent de curăţare pentru spuma poliuretanică neîntărită şi pentru
pistoalele de aplicare

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Este recomandată pentru fixarea tocurilor de uşi şi n Întărire rapidă
pentru umplerea sau izolarea rosturilor perimetrale n Izolare fonică ridicată
la ferestre.
n Impermeabilă
n Fără contracţii după expandare
În plus spuma se poate folosi pentru montarea
n Rezistentă la îmbătrânire şi descompunere
şi izolarea fonică a ţevilor şi tubulaturilor în băi
sau pentru alte aplicaţii unde se cere o spumă cu
întărire rapidă.

Întrebuinţări
Agent de curăţare pentru produsele SikaBoom®
proaspăt aplicate pe suprafeţe şi din interiorul
pistoalelor de aplicare.

Sigilări

Sika Boom®-2C

Caracteristici şi Avantaje
n Uşor de folosit
n Ambalajul permite 2 tipuri de aplicaţii:
– Curăţarea pistolului de aplicare Sika Boom®-G
Dispenser
– Îndepărtarea spumei poliuretanice neîn-		
tărite de pe diferite straturi suport.

Culoare:

Culoare:

Albastru deschis

Transparent

Ambalaj:

Ambalaj:

Tub 750 ml

Tub 500 ml

Sika Boom®-G Dispenser

SikaSwell® S-2

Pistol pentru aplicarea profesională a spumelor poliuretanice

Sigilant poliuretanic monocomponent, expandabil în contact cu apa

Întrebuinţări
Pistol destinat aplicării spumei poliuretanice
SikaBoom®-G.

Întrebuinţări
Sigilarea impermeabilă a structurilor:

Caracteristici şi Avantaje
n Uşor de asamblat şi folosit
n Dozajul este uşor reglabil
n Aplicare constantă
n Foarte uşor de curăţat (cu Sika Boom-Cleaner)

n Rosturi ale construcţiei (fără mişcare)
n Găuri şi străpungeri în ţevi
n Găuri şi decupări în pereţi sau planşee
n Trasee de cabluri
n Rosturi între construcţii noi şi existente

Ca fixare pentru profilele SikaSwell® şi Sika
Injectoflex System.

Caracteristici şi Avantaje
n Hidrofil – se dilată în contact cu apa
n Uşor de aplicat
n Rezistenţă permanentă la apă
n Adeziune bună pe matarialele de
construcţii obişnuite
n Raport de expandare controlat (nu deteriorează
betonul în timpul întăririi)
n Adaptabil pentru toate tipurile de detalii

Culoare:

Culoare:

Galben cu negru

Roşu

Ambalaj:
Ambalaj:
Blister a câte 1 bucată

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml
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Sika® MultiSeal

Profil de sigilare expandabil în contact cu apa

Bandă de sigilare autoadezivă pe bază de bitum-cauciuc

Întrebuinţări
Sigilarea structurilor impemeabile ca:

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Reparaţii rapide pentru stoparea scurgerilor şi
n Uşor de aplicat
curenţilor de aer etc.
n Foarte economic
n Bandă de sigilare universală pentru aplicaţii la în- n Rezistentă la factorii de mediu
velitori, construcţii, instalaţii, etc.
n Autoadezivă
n Reparaţii la tubulaturi de scurgere din plastic
n Rezistentă UV
n Sigilarea crăpăturilor din straturile bituminoase şi n Poate fi vopsită
alte tipuri de invelitori
n Poate fi aplicată la temperaturi scăzute
n Sigilarea crăpăturilor şi rosturilor în construcţii

n Rosturi ale construcţiei (fără mişcare)
n Trasee de cabluri şi ţevi
n Rosturi între construcţii noi şi existente
nVarianta specială în culoare galbenă pentru

apă

de mare

Caracteristici şi Avantaje
n Hidrofil – se dilată în contact
cu apa
n Uşor de aplicat
n Rezistenţă permanentă la apă
n Adeziune bună pe matarialele de
construcţii obişnuite
n Raport de expandare controlat (nu deteriorează
betonul în timpul întăririi)

Sigilări

SikaSwell®-P

Culoare

Culoare

Roşu, Galben

Folie de aluminiu vopsit,
gri mat sau maron
teracotă

Ambalaj
Role de 10 m

Ambalaj
Role de 3 şi 10 m
lungime, cu diferite lăţimi

Sika BlackSeal®-1
Sigilant bituminos pentru reparaţii la acoperişuri
Întrebuinţări
n Izolarea rosturilor în jurul detaliilor la coşuri de
fum şi luminatoare etc.
n Sigilarea fisurilor şi a găurilor
n Reparaţii la atic
n Ideal pentru reparaţii rapide pe acoperişuri
n Pentru construcţii noi şi renovări

Caracteristici şi Avantaje
n Sigilant bituminos monocomponent
n Adeziune fără primer pe materiale bituminoase,
lemn, beton, cărămida, metale, etc.
n Poate fi aplicat pe substraturi neporoase umede
n Rezistent la variaţii mari de temperatură

Culoare
Negru

Ambalaj
Cartuş 300 ml
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Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

SikaBond® AT-Universal
SikaBond® AT-Metal
Sikaflex®-11FC+
SikaBond®-T2
SikaBond®-T8
SikaBond® FoamFix

Lipiri Elastice

Experienţa noastră - beneficiul dvs.
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Sikaflex®-11FC+

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui material

Sigilant şi adeziv monocomponent pe bază de poliuretan

Caracteristici şi Avantaje
Întrebuinţări
n Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru n Adeziune excelentă pe materiale poroase şi
aproape orice material, cum ar fi PVC, GFRP,
neporoase
lemn, plăci ceramică, beton, metal, etc. Lipiri
n Pentru aplicări interioare şi exterioare
interioare sau exterioare pentru canale de cabluri n Foarte elastic
sau materiale de construcţii uşoare.
n Fără miros şi fără solvenţi
n Modul de elasticitate înalt - 20%HM
n Cerinţe minime de pregătire a substratului
n Rezistenţe mari la vibraţii

Întrebuinţări
Utilizabil ca sigilant pentru rosturi orizontale şi
verticale, la fonoizolarea tubulaturilor, rosturi
între beton şi diverse glafuri şi profile, sigilarea
crăpăturilor, pereţilor de separare, sigilări în lemn
şi metal ,etc.
Utilizabil ca adeziv universal. Adecvat lipirii
glafurilor, treptelor, profilelor de închidere sau
protecţie, a elementelor de detaliu sau prefabricatelor etc.

Caracteristici şi Avantaje
Totul într-un singur produs:
n Întărire rapidă şi fără bule
n Modul înalt de elasticitate
n Proprietăţi excelente de aplicare
n Rezistent la forţe mecanice mari
n Sigilează şi lipeşte în acelaşi timp
n Pentru aplicaţii interioare şi exterioare

Culoare

Culoare

Alb, gri

Alb, Gri, Bej, Maron, Negru

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml (gri şi alb)

SikaBond® AT-Metal

SikaBond®-T2

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui metal

Adeziv elastic monocomponent pe bază de poliuretan, pentru
solicitări mari

Întrebuinţări
n Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru
metale, faţade de clădiri, elemente de acoperiş,
luminatoare şi folii metalice
n Adeziune excelentă pe metale feroase şi neferoase
n Nu necesită amorsare în prealabil

Lipiri Elastice

SikaBond® AT-Universal

Caracteristici şi Avantaje
n Aplicare uşoară
n Elasticitate mare pentru a rezista la impact
şi vibraţii
n Rezistenţă remarcabilă la schimbări climatice
şi de temperatură
n Înlocuieşte sudarea, fixarea cu şuruburi şi alte
tipuri de fixare mecanică, evitând formarea distorsiunilor şi a posibilelor erori microstructurale

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Adeziv elastic de înaltă rezistenţă pentru
n Adeziune iniţială mare (green strength)
construcţii
n Întărire rapidă
n Recomandat pentru lipirea glafurilor la ferestre,
n Adeziune puternică pe diverse substraturi
elementelor de mascare, profilelor de protecţie,
n Elastic, fonoabsorbant
semnelor indicatoare, elementelor prefabricate, etc. n Reduce vibraţiile (rezistent la vibraţii şi şocuri)
n Adeziune excelentă pe beton, piatră, ceramică,
n Compensează denivelările substratului
lemn, aluminiu, oţel, gips, UPVC, GFRP, PU etc.
n Pentru aplicaţii exterioare şi interioare

Culoare

Culoare

Gri

Alb, Negru

Ambalaj
Cartuş 300 ml

Ambalaj
Cartuş 300 ml (alb),
Salam 600 ml (negru)
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Lipiri Elastice

SikaBond®-T8
Adeziv poliuretanic flexibil, pentru hidroizolarea teraselor/
balcoanelor/băilor şi lipirea plăcilor ceramice
Caracteristici şi Avantaje
Întrebuinţări
®
n SikaBond -T8 este un adeziv impermeabil penn Impermeabilizare şi lipire într-un singur produs
tru suprafeţele orizontale cu placări ceramice
n Reduce zgomotul produs de paşi
n Creează un strat impermeabil şi lipeşte plăci ce- n Întărire rapidă
ramice vechi de cele noi sau le lipeşte de mortar n Lipeşte pe majoritatea subtraturilor
n Pentru balcoane, terase, bucătării, băi şi alte
n Reduce stresul aplicat asupra plăcilor ceramice,
zone expuse frecvent la apă
prin elasticitatea sa
n Compensează micile denivelări ale substratului

Fiţi la curent cu ultimele noutăţi, pe www.sika.ro
Culoare
Ocru

Ambalaj
Găleată 10 l (13.4 kg)

SikaBond® FoamFix
Spumă poliuretanică pentru lipirea termoizolaţiilor pe diferite
substraturi, aplicabilă cu pistolul
Întrebuinţări
Spumă poliuretanica, cu întărire rapidă, pentru
lipirea termoizolaţiilor pe diferite substraturi.
Lipeşte:
n Polistiren extrudat (XPS)
n Polistiren expandat (EPS)
n Panouri OSB
n Panouri de plută
n Panouri PUR/PIR
n Plăci de vată minerală
n Plăci de gips carton

Caracteristici şi Avantaje
n Simplu şi uşor de aplicat
n Acoperire mare: suficient pt. aprox.13m2
n Potrivită pentru aplicare în interior şi exterior,
aplicare verticală şi orizontală
n Adeziune iniţială mare
n Adeziune excelentă pe majoritatea substraturilor
n Clasificată în clasa de rezistenţă la foc B2

Culoare:
Galben

Ambalaj:
Tub 750 ml
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Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

Sika® Patch-250
Sika® Level-200
Sika® Level-300
Sika® Primer MB
SikaBond®-T52 FC
SikaBond®-T54 FC
SikaBond®-T55
SikaLayer®-03
SikaBond® Dispenser-5400
SikaBond® AT-80
SikaBond® AT-82
SikaBond® AT-84
Sikaflex®-290DC
Sikagard® Teak-Oil
Sika® Primer-3N

Lipirea Parchetului

Experienţa noastră - beneficiul dvs.
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Sika® Level-300

Mortar de umplere şi de reparaţie a golurilor de 2-10 mm,
cu întărire rapidă

Şapă cimentoasă autonivelantă, cu întărire rapidă, pentru grosimi
între 0,5 şi 15 mm

Întrebuinţări
n Mortar de reparaţii la interior pentru umplerea
golurilor şi a denivelărilor straturilor suport
n Nivelarea orizontală a defectelor
n Realizarea pantelor
Consum: ~ 1,50 kg/m2/mm

Caracteristici şi Avantaje
n Potrivit pentru încălzirea prin pardoseală
n Grosimea stratului poate ajunge la 30 mm, daca
se adaugă nisip
n Traficabil după 1 oră
n Se poate acoperi dupa 2 ore
n În concordanţă cu EN 13813 (CT-C35-F7)
n Emisii scăzute

Întrebuinţări
n Aplicabilă pe beton, piatră naturală sau reacoperiri ale unor şape mai vechi
n Se poate aplica înainte de montarea pardoselilor din lemn (în acest caz, adezivii de parchet
SikaBond nu mai au nevoie de amorsă)
n Peste şapă se pot monta plăci ceramice, linoleum, PVB, mochetă, etc
Consum: ~ 1,60 kg/m2/mm

Caracteristici şi Avantaje
n Potrivit pentru încălzirea prin pardoseală
n Grosimea stratului poate ajunge la 20 mm, dacă
se adaugă nisip
n Autonivelantă
n Contracţii reduse
n Traficabil după 2 ore
n Timp de uscare 24 ore
n În concordanţă cu EN 13813 (CT-C35-F10)
n Conform cu EMICODE-(EC 1)

Culoare

Culoare

Gri închis

Gri deschis

Ambalaj

Ambalaj

Sac 12 kg

Sac 25 kg

Sika® Level-200

Sika® Primer MB

Şapă cimentoasă autonivelantă, cu întărire rapidă, pentru grosimi
între 0,5 şi 10 mm

Barieră împotriva umidităţii şi durificator pentru straturi suport (şape
cimentoase cu conţinut umiditate sub 6%)

Întrebuinţări
n Aplicabilă pe beton, piatră naturală sau reacoperiri ale unor şape mai vechi
n Se poate aplica înainte de montarea pardoselilor din lemn (în acest caz, adezivii de parchet
SikaBond nu mai au nevoie de amorsă)
n Peste şapă se pot monta plăci ceramice, linoleum, PVB, mochetă, etc

Întrebuinţări
Utilizat în combinaţie cu adezivii pentru pardoseli
din lemn SikaBond pentru:
n Reglarea umidităţii în substraturi cimentoase cu
un conţinut de umiditate sub 6% CM
n Consolidarea substraturilor din beton, a şapelor
anhidritice şi a altor substraturi existente
n Promotor de adeziune pe substraturi asfaltice
sau vechi reziduuri de adezivi

Consum: ~ 1,55 kg/m2/mm

Lipirea Parchetului

Sika® Patch-250

Caracteristici şi Avantaje
n Potrivit pentru încălzirea prin pardoseală
n Grosimea stratului poate ajunge la 20 mm, dacă
se adaugă nisip
n Autonivelantă
n Contracţii reduse
n Traficabil după 3 ore
n Timp de uscare 24 ore
n În concordanţă cu EN 13813 (CT-C25-F6)
n Conform cu EMICODE-(EC 1)

Caracteristici şi Avantaje
n Fără solvenţi
n Uşor de aplicat
n Scurtarea timpilor de execuţie
n Penetrare şi stabilizare bună a substratului
n Reducerea consumului de adeziv
n Adecvat substraturilor vechi, după o pregătire
corespunzătoare
n Adecvat pentru încălzire în pardoseală
n Vâscozitate scăzută

Culoare

Culoare

Gri

Albăstrui

Ambalaj
Sac 25 kg

Ambalaj
Găleată 10 kg
(9.9 litri)
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SikaBond®-T55

Adeziv elastic monocomponent, fără solvenţi, cu întărire rapidă,
pentru pardoseli din lemn

Adeziv elastic monocomponent, pentru lipirea pe întreaga suprafaţă
a pardoselilor din lemn

Întrebuinţări
Sika AcouBond-System: Lipirea fonoizolantă a parchetului masiv sau stratificat si a placilor OSB.

Întrebuinţări
Pentru lipirea pe întreaga suprafaţă a:

n Lipirea

în cordoane a parchetului masiv, stratificat şi a placilor OSB
n Lipirea în cordoane cu SikaBond® Dispenser-5400
n Pentru aplicarea in cordoane
n Lipirea elastică a plintelor si a elementelor de
mascare
n Adecvat tipurilor uzuale de parchet

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire rapidă
n Lucrabilitate şi extrudabilitate excelente
n Adeziune iniţială mare
n Pardoselile pot fi şlefuite după 12 ore
(+23°C / 50% u. r. gletiera B3 / B11)
n Fără conţinut de solvenţi = inodor
n Adeziv elastic, fonoizolant
n Adecvat lipirii lemnului direct pe plăcile vechi de
ceramică
n Compensează denivelările substratului
n Reduce transferul solicitărilor dintre parchet şi
substrat


Parchetului masiv şi stratificat (lamele, plăci,
panouri)

Parchetului mozaic

Parchetului industrial

Duşumelelor (rezidenţiale)

OSB, etc.

Caracteristici şi Avantaje
n Adeziune iniţială mare
n Fără conţinut de solvenţi = inodor
n Adeziv elastic, fonoizolant
n Adecvat lipirii lemnului direct pe plăcile vechi de
ceramică
n Reduce transferul solicitărilor dintre parchet şi
substrat

Culoare

Culoare
Ocru

Ocru

Ambalaj

Ambalaj
13,4 kg metal pails
(10.5 litri)

Salam 600 ml,
Salam 1800 ml

SikaBond®-T54 FC

SikaLayer®-03

Adeziv elastic monocomponent, fără solvenţi, cu întărire rapidă,
pentru pardoseli din lemn

Strat din spumă polietilenică de înaltă densitate, cu decupări pentru
cordoanele de adeziv, din componenţa Sistemului Sika AcouBond®

Întrebuinţări
SikaBond®-T54 FC este ideal pentru lipirea parchetului masiv şi stratificat (lamele, plăci, panouri)
parchet mozaic, parchet industrial.

Întrebuinţări
Parte integrantă a sistemului Sika AcouBond
utilizat pentru lipirea parchetului masiv, stratificat
şi a plăcilor aglomerate (tip OSB), la clădirile noi,
clădirile rezidenţiale de birouri sau industriale,
precum şi în showroom-uri.

Adecvat pentru tipurile uzuale de parchet.
Recomandat în special pentru parchetul instabil
dimensional, precum fagul şi bambusul.

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire rapidă
n Lucrabilitate şi extrudabilitate excelente
n Adeziune iniţială mare
n Pardoselile pot fi şlefuite după 12 ore
(+23°C / 50% u. r. gletiera B3 / B11)
n Adeziv elastic, fonoabsorbant
n Adecvat lipirii lemnului direct pe plăcile vechi de
ceramică
n Reduce transferul solicitărilor dintre parchet şi
substrat

Lipirea Parchetului

SikaBond®-T52 FC

Sistemul Sika AcouBond constă într-un strat de
SikaLayer®-03 şi un adeziv elastic, fonoizolant:
SikaBond-T52FC.

Caracteristici şi Avantaje
n Stabil dimensional şi rezistent la presiune
n Scade şi uniformizează consumul de adeziv
n Greutate redusă
n Reduce zgomotele de paşi cu până la 18 dB (DIN
52 210)
n Uşor şi rapid de aplicat (design adecvat sistemului)

Culoare

Culoare

Ocru

Gri închis

Ambalaj
Salam 700 ml

Ambalaj
SikaLayer-03 (3 mm)
Rolă 12.5x1 m = 12.5 m2
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SikaBond® AT-82

Dispozitiv cu acţionare pneumatică pentru aplicare a adezivilor
SikaBond dintr-o poziţie verticală foarte comodă

Adeziv elastic fără solvenţi, pentru lipirea pardoselilor din lemn

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Cu SikaBond Dispenser-5400 pot fi lipite o multitu- n Manevrabil
dine de tipuri de pardoseli masive sau stratificate
n Nu necesită efort fizic, fără îngenunchieri sau
(lamele, plăci, panouri) parchet mozaic, parchet
aplecări etc.
industrial, parchet laminat şi OSB.
n Aplicarea adezivului poate fi de 10 ori
mai rapidă decât aplicarea convenţională cu
SikaBond Dispenser-5400 utilizează SikaBond-T52 gletieră
FC ambalat in salamuri de 1800 ml.
n Aplicare curată
n Reîncărcare foarte rapidă şi uşoară
n Pierderi mai mici în comparaţie cu aplicarea din
galeată

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Pentru Sistemul Sika AcouBond:
n Fără solvenţi
Adezivul şi folia SikaLayer sunt componente 		 n Lucrabilitate excelentă
ale sistemului fonoizolant SikaAcouBond.
n Lipire iniţială foarte bună
Cu acest sistem se pot lipi toate tipurile de 		 n Elastic, amortizează zgomotul de paşi
parchet masiv, stratificat si panouri aglomerate n Recomandat pentru toate tipurile de lemn
din lemn.
n Recomandat în mod special pentru lemnul pron Aplicarea în cordoane:
blematic cum ar fi: fagul, arţarul şi bambusul
	Pentru lipirea parchetui masiv, a parchetului
n Reduce solicitarea dintre pardoseală şi stratul
stratificat, a parchetului mozaic, industrial şi a
suport
plăcilor aglomerate.
n Recomandat pentru lipirea pardoselilor din lemn
n Lipirea pe întreaga suprafaţă cu SikaBond Dispeste placaje ceramice existente
penser-5400 (salam de 1800 ml):
n Poate fi şlefuit
	Pentru lipirea în cordoane a plintelor şi pragurilor.
Potrivit pentru toate tipurile de lemn.

Lipirea Parchetului

SikaBond® Dispenser-5400

Culoare

Culoare

Gri închis

Bej

Ambalaj
Ambalaj

Salam 600 ml,
Salam 1800 ml

Cutie din lemn

SikaBond®AT-80

SikaBond® AT-84

Adeziv profesional pentru lipirea pe întreaga suprafaţă
a pardoselilor din lemn

Adeziv elastic pentru lipirea pe întreaga suprafaţă a pardoselilor din
lemn, cu întindere uşoară pe suprafaţă, fără solvenţi

Întrebuinţări
Adeziv elastic mono-component, fără solvenţi.
pentru lipirea pe întreaga suprafaţă a pardoselilor
din lemn, recomandat pentru toate tipurile de
parchet masiv şi stratificat.

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Pentru lipirea parchetului masiv, stratificat (lamele, n Fără solvenţi
lamele lungi, panouri, plăci) parchetului mozaic, n Lucrabilitate excelentă, extrudare foarte uşoară
industrial, pavări cu lemn (rezidenţial) şi a plăcilor n Elastic, amortizează zgomotul de paşi
aglomerate.
n Recomandat pentru toate tipurile de lemn
n Recomandat în mod special pentru lemnul problematic cum ar fi: fagul, arţarul şi bambusul
n Reduce solicitarea dintre pardoseală şi stratul
suport
n Recomandat pentru lipirea pardoselilor din lemn
peste placaje ceramice existente
n Poate fi şlefuit

Caracteristici şi Avantaje
n Fără solvenţi
n Gata de folosire
n Lucrabilitate excelentă, uşor de aplicat
n Elastic, preia zgomotele produse de paşi
n Recomandat pentru toate tipurile de pardoseli din
lemn
n Recomandat pentru lipirea pardoselilor din lemn
peste sistemele de încălzire în pardoseală
n Reduce solicitarea stratului suport
n Se poate şlefui

Culoare:

Culoare

Bej

Bej

Ambalaj
Ambalaj:
Găleată 17 kg

Găleată 10 l
(aprox. 14 kg)
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Sika® Primer-3N

Sigilant poliuretanic pentru pardoselile din lemn expuse acţiunii apei
(tip deck)

Promotor de aderenţă pentru poliuretan, pe suprafeţe poroase şi
metal

Întrebuinţări
Sikaflex-290 DC este un sigilant pentru pardoseli
din lemn.

Întrebuinţări
Pentru a fi aplicat pe suprafeţe uscate, poroase,
materiale absorbante şi metal. A se aplica înainte
de sigilarea rosturilor cu un sigilant poliuretanic.

Caracteristici şi Avantaje
n Monocomponent, gata de utilizare
n Potrivit pentru aplicaţii interioare şi exterioare
n Întărire rapidă
Poate fi folosit pe o gamă variată de esenţe de
n Adeziune excelentă pe multe tipuri de lemn
lemn, ca sigilant la interior şi exterior, de exemplu la n Rezistenţă mare la raze UV
pardoselile de lemn din saune, piscine sau cluburi n Împiedică alunecarea în zonele umede
de sănătate.
n Rezistenţă mare la apă sărată
n Poate fi şlefuit
n Proprietăţi de sigilare excelente

Lipirea Parchetului

Sikaflex®-290 DC

Caracteristici şi Avantaje
n Uşor de aplicat
n Îmbunătăţeşte adeziunea sigilanţilor
n Consolidează substratul

Culoare

Culoare

Negru

Transparent

Ambalaj
Ambalaj
Salam 600 ml

Bidon metalic de 250 ml
şi 1 l

Sikagard® Teak-Oil
Tratament pentru protecţia lemnului exotic (tek)
şi a altor tipuri de lemn
Întrebuinţări
Sikagard Teak-Oil protejează lemnul de tek dar
şi alte tipuri de lemn. Poate fi folosit în balcoane,
terase, mobilier de grădină etc.
Sikagard Teak-Oil protejează suprafeţele de lemn
de acţiunea apei (inclusiv apa mării).

Caracteristici şi Avantaje
n Gata de folosit
n Protejează impotriva radiaţiilor UV şi a apei
n Transparent
n Uşor de aplicat
n Nu afectează performanţele altor sigilanţi
pliuretanici
n Pentru interior şi exterior

Culoare
Galben deschis

Ambalaj
Bidon plastic 1 l
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Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

Sikadur®-31CF
Sikadur®-32
Sikadur®-42
SikaBond® Q-300
SikaBond® Q-180

Lipiri Rigide

Experienţa noastră - beneficiul dvs.
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Sikadur®-42

Adeziv structural şi mortar de reparaţie bicomponent tixotropic, fără
solvenţi, pe bază de răşini epoxidice

Mortar fluid pentru subturnare pe bază de răşini epoxidice,
fără solvenţi, tricomponent

Caracteristici şi Avantaje
Întrebuinţări
Adeziv structural pentru:
n Adecvat suprafeţelor umede sau uscate
n Beton, piatră, ceramică, mortar, armături, oţel,
n Adeziune foarte bună- nu necesită
fier, aluminiu, lemn, etc.
primer
n Reparaţii pe beton
n Rezistenţe mecanice excelente
n Umplerea şi nivelarea defectelor de suprafaţă ca n Tixotropic chiar şi la temperaturi
segregări, fisuri, goluri, etc.
ridicate
n Utilizabil la aplicaţii orizontale sau
verticale.
n Nu conţine solvenţi şi nu suferă contracţii

Întrebuinţări
Mortar epoxidic autonivelant fluid, pentru utilizare
pe beton, piatră, mortar, oţel, aluminiu, lemn, poliester şi răşini
Subturnare:
n Fundaţii de maşini
n Plăci portante
n Fundaţii de stâlpi

Lipiri Rigide

Sikadur®-31CF

Caracteristici şi Avantaje
n Adecvat suprafeţelor umede sau uscate
n Adeziune foarte bună - nu necesită
primer
n Rezistenţe mecanice excelente
n Tixotropic chiar şi la temperaturi
ridicate
n Utilizabil la aplicaţii orizontale sau
verticale.
n Nu conţine solvenţi şi nu suferă contracţii

Culoare
Gri

Culoare
Crem

Ambalaj
Cutie 1.2 kg,
(A+B)
Cutie 6 kg,
(A+B)

Ambalaj
Cutie 24 kg (A+B)

Sikadur®-32

SikaBond® Q-300

Punte de aderenţă şi adeziv epoxidic bicomponent

Adeziv bicomponent cu întărire rapidă, de înaltă performanţă

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
®
n Sikadur -32 oferă o lipire cu rezistenţe mai mari n Uşor de aplicat
decât ale betonului. Astfel este potrivit pentru
n Fără solvenţi
lipiri structurale ale betonului nou de cel vechi.
n Nu este afectat de umiditate
n Sikadur®-32 poate fi folosit ca punte de aderenţă n Lucrabilitate la temperaturi scăzute
pentru mortar, oţel, fier, etc.
n Duritate sporită

Întrebuinţări
Adeziv rapid şi puternic pentru lipirea:
n Oţel, oţel galvanizat, aluminiu, cupru, aliaj etc.
n ABS, PVC, polycarbonat, acryl, plexiglass etc.
n Sticlă şi ceramică
n Lemn
n Ciment, piatră etc.

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire rapidă şi rezistenţă mare
n Adeziune bună pe toate tipurile de substraturi
n Non-toxic, fără solvenţi şi acizi
n Flexibilitate optimă pentru rezistenţă la impact
puternic şi vibraţii
n Poate fi aplicat la temperaturi joase
n Bazat pe ADP, tehnologie pe bază de polimeri fără
acizi

Culoare

Culoare

Gri deschis

Gri

Ambalaj
Cutie 5 kg (A+B)

Ambalaj
Cartuş 300 ml,
Cartuş 150 ml
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Lipiri Rigide

SikaBond® Q-180
Adeziv bicomponent cu întărire rapidă, de înaltă performanţă
Întrebuinţări
Adeziv rapid şi puternic pentru finisarea lipirii la:
n Oţel, oţel galvanizat, aluminiu, cupru, aliaj etc.
n ABS, PVC, polycarbonat, acryl, plexiglass etc.
n Sticlă şi ceramică
n Lemn
n Ciment, piatră etc.

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire rapidă (în 10 minute)
n Rezistenţă mare
n Adeziune bună pe toate tipurile de substraturi
n Non-toxic, fără solvenţi şi acizi
n Flexibilitate optimă pentru rezistenţă la impact
puternic şi vibraţii
n Poate umple goluri de până la 3 mm

Fiţi la curent cu ultimele noutăţi, pe www.sika.ro
Culoare
Gri

Ambalaj
Blister:
Seringă 10 ml
3 vârfuri pentru aplicare

47

Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

Sika AnchorFix®-1
Sika AnchorFix®-2
Sika AnchorFix®-3+
Sikadur®-42
Accesorii Sika AnchorFix®
SikaGrout® 314/316/318

Ancorări şi Subturnări

Experienţa noastră - beneficiul dvs.
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Sika AnchorFix®-3+

Adeziv de ancorare bicomponent pe baza de polyester metacrilat fără
conţinut de stiren sau solvenţi (pentru solicitări medii-reduse)

Adeziv epoxidic bicomponent de ancorare, aplicabil pe suprafeţe
umede şi în găuri mari, fără contracţii

Întrebuinţări
Ca adeziv universal rapid pentru ancorări pentru
toate tipurile de:
n Armături, oţel beton
n Tije filetate
n Buloane şi sisteme de fixare

Întrebuinţări
Pentru fixarea ancorelor / buloanelor în
următoarele lucrări structurale:
n Instalaţii mecanice şi electrice (încălzire,
ventilare, obiecte sanitare, etc)
n Lucrări de ancorare a barelor de armare din
oţel, în construcţii noi sau lucrări de reabilitare
n Ancorarea bolţurilor în elementele prefabricate

Pe următoarele substraturi:
naturală dură

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire rapidă
n Poate fi utilizat în materiale cu goluri
n Se utilizează cu pistoale de aplicare obişnuite
n Rezistenţă la solicitări medii-reduse
n Tixotropic
n Nu conţine stiren
n Miros imperceptibil

Ancorări şi Subturnări

Sika AnchorFix®-1

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire rapidă
n Întărire fără contracţii
n Poate fi aplicat pe beton umed
n Poate fi folosit pentru ancorări în găuri mari
n Capacitate de încărcare mare
n Fără stiren
n Adeziune excelentă

n Beton, cărămidă, piatră

În următoarele straturi suport: beton, piatră
naturală, oţel, lemn, zidărie din cărămidă.

Culoare

Culoare

Gri deschis

Gri

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml,
Cartuş 550 ml

Cartuş 250 ml standard,
Cartuş dublu 400 ml

Sika AnchorFix®-2

Sikadur®-42

Adeziv bicomponent pentru ancorări pe bază de epoxi-acrilat fără
conţinut de stiren sau solvenţi (pentru solicitări medii-mari)

Mortar fluid pentru subturnare pe bază de răşini epoxidice,
fără solvenţi, tricomponent

Întrebuinţări
Ca adeziv rapid pentru ancorări de înaltă
performanţă pentru toate tipurile de:
n Armături, oţel beton
n Tije filetate
n Buloane şi sisteme de fixare
Pe următoarele substraturi:
naturală dură, zidărie
masivă, oţel

Întrebuinţări
Mortar epoxidic autonivelant fluid, pentru utilizare
pe beton, piatră, mortar, oţel, aluminiu, lemn, poliester şi răşini

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire rapidă
n Testat conform ETA
n Nu conţine stiren
n Se utilizează cu pistoale de aplicare obişnuite
n Rezistenţă la solicitări medii-mari
n Tixotropic
n Miros imperceptibil

Subturnare:
n Fundaţii de maşini
n Plăci portante
n Fundaţii de stâlpi

n Beton, cărămidă, piatră

Caracteristici şi Avantaje
n Adecvat suprafeţelor umede sau uscate
n Adeziune foarte bună- nu necesită
primer
n Rezistenţe mecanice excelente
n Tixotropic chiar şi la temperaturi
ridicate
n Utilizabil la aplicaţii orizontale sau
verticale.
n Nu conţine solvenţi şi nu suferă contracţii

Culoare

Culoare

Gri

Crem

Ambalaj
Ambalaj
Cartuş 300 ml

Cutie 1.5 kg,
(A+B+C)
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Ancorări şi Subturnări

Accesorii Sika AnchorFix®
Unelte şi accesorii pentru aplicarea adezivilor Sika AnchorFix®
n Mixere statice
n Dibluri perforate
n Perii de curăţare a găurilor
n Pompe de curăţare a găurilor
n Vârfuri prelungitoare

Mixere
n Pentru AnchorFix-1

/ AnchorFix-2, pungă cu
5/10/100 buc.
n Pentru Anchorfix 3+, pungă cu 5 dibluri perforate
n 12/50 (pt M6/M8, 50mm), pungă cu 10 buc
n 15/85 (pt M8/M10, 85mm), pungă cu 10 buc
n 15/85 (pt M8/M10, 85mm), pungă cu 100 buc
n 15/130 (pt M8/M10, 130mm), pungă cu 10 buc
n 15/130 (pt M8/M10, 130mm), pungă cu 10 buc
n 20/85 (pt M12, 85mm), pungă cu 10 buc
n 20/85 (pt M12, 85mm), pungă cu 100 buc

Perii de curăţare a golurilor
Mixer static

Perii de curăţare
n 13mm, pungă cu 1 buc
n 18mm, pungă cu 1 buc
n 28mm, pungă cu 1 buc
n Set 13/18/28mm, pungă cu 3 buc
n Set 14/20/29mm (aplicare normală), pungă

Perforated sleeves

Fiţi la curent cu ultimele noutăţi, pe www.sika.ro
cu

3 buc
Vârfuri prelungitoare
n 50 cm, pungă cu 5 buc
n Tub flexibil 100 cm, pungă
Pistoale de aplicare

Pompă de curăţare

cu 2 buc

Pompă de curăţare
cu 1 buc

n pungă

SikaGrout®-311/314/318
Mortare de subturnare cu contracţii compensate
Întrebuinţări
Pentru subturnări la:
n Console
n Buloane de ancorare
n Fundaţii maşini unelte
n Fixare stâlpi metalici
n Poduri
n Lagăre şi goluri

Caracteristici şi Avantaje
n Non-corozive
n Granulaţii diferinte, 1, 4 şi 8 mm
n Uşor de utilizat
n Proprietăţi de curgere excelente
n Consistenţă controlabilă şi rezistenţă mare
n Rezistente la impact şi vibraţii
n Nu sunt toxice

Culoare
Gri

Ambalaj
Sac 25 Kg
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Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

Sika® MonoTop 910N
Sika® MonoTop 612/614
Sika® MonoTop 620
Sika® MiniPack Repair
Sikaflex®-11FC
Sika® MultiSeal
SikaBond®-T2
SikaBond® AT-Universal
Sikadur®-31CF
SikaBond® Q-300
SikaBond® Q-180
Sikafloor®-156

Reparaţii

Experienţa noastră - beneficiul dvs.
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Sika® Monotop® 620

Protecţie anticorozivă şi punte de aderenţă pentru mortarele din
gama Sika Monotop

Masă de şpaclu pentru închiderea porilor

Întrebuinţări
Sika MonoTop 910N face parte din sistemul de
recondiţionare a betonului Sika MonoTop şi este
un produs pe bază de ciment modificat polimeric,
utilizat ca strat de acoperire cu rol de punte de
aderenţă şi protecţie pentru armături la:
n Beton simplu
n Beton armat
n Zidărie de cărămidă sau piatră
n Structuri civile şi industriale
n Staţii de tratare a apei şi structuri hidraulice etc.

Caracteristici şi Avantaje
n Uşor de preparat, doar cu adaos de apă
n Uşor de aplicat
n Adeziune excelentă pe beton şi oţel
n Rezistenţă bună la penetrarea apei şi a clorului
n Rezistenţă mecanică bună
n Poate fi aplicat prin pensulare sau pulverizare

Reparaţii

Sika® MonoTop®-910N

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Sika MonoTop 620 face parte din sistemul de
n Nu este toxic
recondiţionare a betonului în strat subţire. Sika
n Uşor de aplicat şi de prelucrat
Monotop şi este o masă de şpaclu pe bază de cin Adeziune excelentă pe stratul suport
ment modificat cu adaos de microsilice.
n Rezistenţă mecanică bună
n Se aplică ca strat de tencuială subţire pe
n Rezistenţă foarte bună la îngheţ/dezgheţ
verticală sau orizontală
n Foarte rezistent la agresiunea sulfaţilor
n Se aplică ca mortar de nivelare
n Poate fi aplicat atât manual cât şi prin torcretare
n Se poate folosi ca mortar de reparaţii pentru mici
umedă
defecţiuni, segregări sau acoperirea porilor

Culoare

Culoare

Gri

Gri

Ambalaj

Ambalaj

Sac 25 Kg

Sac 25 Kg

Sika® MonoTop® 612/614

Sika® MiniPack Repair

Mortare de reparaţie/reprofilare armate cu fibre

Mortar monocomponent pe bază de ciment pentru reparaţii şi
reprofilări

Întrebuinţări
Sika MonoTop 612 şi 614 sunt mortare de
reparaţie/reprofilare, armate cu fibre de
polietilenă, utilizate în cadrul sistemului Sika
Monotop pentru:
n Beton
n Piatră
n Mortar
Mortarele pot fi aplicate atât manual cât şi
mecanic, pentru elemente solicitate static sau
dinamic.
Pot fi aplicate atât vertical cât şi orizontal.

Întrebuinţări
Pentru reparaţii şi reprofilări la elemente din beton

Caracteristici şi Avantaje
n Uşor de preparat, doar cu adaos de apă
n Uşor de aplicat şi prelucrat
n Rezistente la gelivitate
n Uscare fără contracţii
n Adeziune excelentă pe stratul suport
n Pot fi aplicate mecanic
n Au în componenţă ciment rezistent la sulfaţi
n Rezistenţe bune la penetrarea apei şi a clorului
n Au agremente pentru reparaţii la structuri de apă
potabila

Caracteristici şi Avantaje
n Conţine fibre sintetice
n Aplicabil la grosimi mari
n Uşor de aplicat
n Performanţe mecanice ridicate

Culoare

Culoare

Gri

Gri

Ambalaj

Ambalaj

Sac 25 Kg

Sac plastic 5 kg
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SikaBond®-T2

Sigilant şi adeziv monocomponent pe bază de poliuretan

Adeziv elastic monocomponent pe bază de poliuretan, pentru
solicitări mari

Întrebuinţări
n Utilizabil ca sigilant pentru rosturi orizontale şi
verticale, la fonoizolarea tubulaturilor, rosturi
între beton şi diverse glafuri şi profile, sigilarea
crăpăturilor, pereţilor de separare, sigilări lemn
şi metal, etc.

Întrebuinţări
n Adeziv elastic de înaltă rezistenţă pentru
construcţii
n Recomandat pentru lipirea glafurilor la ferestre,
elementelor de mascare, profilelor de protecţie,
semnelor indicatoare, elementelor prefabricate,
etc.
n Adeziune excelentă pe beton, piatră, ceramică,
lemn, aluminiu, oţel, gips, UPVC, GFRP, PU etc.

n Utilizabil

ca adeziv universal. Adecvat lipirii
glafurilor, treptelor, profilelor de închidere sau
protecţie, a elementelor de detaliu sau prefabricate etc.

Caracteristici şi Avantaje
Totul într-un singur produs:
n Întărire rapidă şi fără bule
n Modul înalt de elasticitate
n Proprietăţi excelente de aplicare
n Rezistent la forţe mecanice mari
n Sigilează şi lipeşte în acelaşi timp
n Pentru aplicaţii interioare şi exterioare

Reparaţii

Sikaflex®-11FC+

Caracteristici şi Avantaje
n Adeziune iniţială mare (green strength)
n Întărire rapidă
n Adeziune puternică pe diverse substraturi
n Elastic, fonoabsorbant
n Reduce vibraţiile (rezistent la vibraţii şi şocuri)
n Compensează denivelările substratului
n Pentru aplicaţii exterioare şi interioare

Culoare

Culoare

Alb, Gri, Bej, Maron, Negru

Alb, Negru

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml (gri)

Cartuş 300 ml (alb),
Salam 600 ml (negru)

Sika® MultiSeal

SikaBond® AT-Universal

Bandă de sigilare autoadezivă, pe bază de bitum-cauciuc

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui material

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Reparaţii rapide pentru stoparea scurgerilor şi
n Uşor de aplicat
curenţilor de aer etc.
n Foarte economică
n Bandă de sigilare universală pentru aplicaţii la în- n Rezistentă la factorii de mediu
velitori, construcţii, instalaţii, etc.
n Autoadezivă
n Reparaţii la tubulaturi de scurgere din plastic
n Rezistentă UV
n Sigilarea crăpăturilor din straturile bituminoase şi n Poate fi vopsită
alte tipuri de invelitori
n Poate fi aplicată la temperaturi scăzute
n Sigilarea crăpăturilor şi rosturilor în construcţii

Întrebuinţări
n Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru
aproape orice material, cum ar fi PVC, GFRP,
lemn, plăci ceramice, beton, metal, etc.
n Lipiri

interioare sau exterioare pentru canale de
cabluri sau materiale de construcţii uşoare

Caracteristici şi Avantaje
n Adeziune excelentă pe materiale poroase şi
neporoase
n Pentru aplicări interioare şi exterioare
n Foarte elastic
n Fără miros şi fără solvenţi
n Modul de elasticitate înalt - 20%HM
n Cerinţe minime de pregătire a substratului
n Rezistenţe mari la vibraţii

Culoare

Culoare

Folie de aluminiu vopsit,
gri mat sau maron
teracotă

Alb, gri

Ambalaj

Ambalaj

Role de 3 şi 10 m lungime, cu diferite lăţimi

Cartuş 300 ml (alb),
Salam 600 ml (negru)
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SikaBond® Q-180

Adeziv structural şi mortar de reparaţie bicomponent tixotropic, fără
solvenţi, pe bază de răşini epoxidice

Adeziv bicomponent cu întărire rapidă, de înaltă performanţă

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Adeziv structural pentru:
n Adecvat suprafeţelor umede sau uscate
n Beton, piatră, ceramică, mortar, armături, oţel,
n Adeziune foarte bună- nu necesită primer
fier, aluminiu, lemn, etc.
n Rezistenţe mecanice excelente
n Reparaţii pe beton
n Tixotropic chiar şi la temperaturi ridicate
n Umplerea şi nivelarea defectelor de suprafaţă ca n Utilizabil la aplicaţii orizontale sau verticale.
segregări, fisuri, goluri, etc.
n Nu conţine solvenţi şi nu suferă contracţii

Întrebuinţări
Adeziv rapid şi puternic pentru finisarea lipirii la:
n Oţel, oţel galvanizat, aluminiu, cupru, aliaj etc.
n ABS, PVC, polycarbonat, acryl, plexiglass etc.
n Sticlă şi ceramică
n Lemn
n Ciment, piatră etc.

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire rapidă (în 10 minute)
n Rezistenţă mare
n Adeziune bună pe toate tipurile de substraturi
n Non-toxic, fără solvenţi şi acizi
n Flexibilitate optimă pentru rezistenţă la impact

puternic şi vibraţii
umple goluri de până la 3 mm

n Poate

Culoare

Culoare

Gri

Gri

Ambalaj

Ambalaj

Cutie 1.2 kg,
(0,8 kg Comp A),
(0,4 kg Comp B)

Blister:
Seringă 10 ml
3 vârfuri pentru aplicare

SikaBond® Q-300

Sikafloor®-156

Adeziv bicomponent cu întărire rapidă, de înaltă performanţă

Răşină epoxidică universală pentru amorsare, nivelare şi reparaţii

Întrebuinţări
Adeziv rapid şi puternic pentru lipirea:
n Oţel, oţel galvanizat, aluminiu, cupru, aliaj etc.
n ABS, PVC, polycarbonat, acryl, plexiglass etc.
n Sticlă şi ceramică
n Lemn
n Ciment, piatră etc.

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Liant pentru mortare de reparaţii şi şape de
n Fără solvenţi
nivelare în combinaţie cu nisip de cuarţ
n Uşor de aplicat
n Pentru toate substraturile cimentoase
n Folosire multiplă
n Pentru amorsarea substraturilor cimentoase,
n Timpi de aşteptare mici
şapelor autonivelante şi mortarelor epoxidice
n Rezistentă la acţiuni mecanice mari
n Pentru substraturi normal şi puternic absorbante
n Amorsă pentru toate pardoselile epoxidice sau
poliuretanice Sika
n Liant pentru mortare şi şape de nivelare
n Pentru utilizare în interior şi exterior

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire rapidă şi rezistenţă mare
n Adeziune bună pe toate tipurile de substraturi
n Non-toxic, fără solvenţi şi acizi
n Flexibilitate optimă pentru rezistenţă la impact

puternic şi la vibraţii
n Poate fi aplicat la temperaturi joase
n Bazat pe ADP, tehhologie pe bază de

Reparaţii

Sikadur®-31CF

polimeri fără

acizi

Culoare

Culoare

Gri

Transparent

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml,
Cartuş 150 ml

Bidon 10 kg, 25 kg
Butoi 240 Kg
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Sikalastic®-152
Sikalastic®-200 W
SikaBond®-T8
Sika® Ceram-103
Sika® Ceram-255
Sika® SealTape-S
Sika® Ceram-520 TG
SikaBond®-T2

Lipire Plăci
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SikaBond®-T8

Mortar de impermeabilizare bicomponent elastic, aplicabil cu
bidineaua sau gletiera

Adeziv poliuretanic flexibil, pentru hidroizolarea teraselor/
balcoanelor/băilor şi lipirea plăcilor ceramice

Întrebuinţări
Impermeabilizarea şi protecţia betonului în lucrări
precum:
n Structuri ce reţin apa: canale, bazine, ţevi din
beton, piscine
n Protecţia şi impermeabilizarea pereţilor subsolurilor (presiune negativă şi pozitivă)
n Clădiri: pereţii fundaţiilor, balcoane şi terase,
camere umede, bucătării, faţade

Întrebuinţări
n SikaBond®-T8 este un adeziv impermeabil
pentru suprafeţele orizontale acoperite cu plăci
ceramice
n Creează un strat impermeabil şi lipeşte plăci ceramice vechi de cele noi sau le lipeşte de mortar
n Pentru balcoane, terase, bucătării, băi şi alte
zone expuse frecvent la apă

Caracteristici şi Avantaje
n Foarte flexibil -> preia fisurile
n Nu necesită ranforsare
n Adeziune excelentă pe majoritatea substraturilor
n Nu este toxic
n Rezistent UV
n Clasificat CE conform EN 1504-2 (protecţia
betonului)

Lipire Plăci

SikaLastic®-152

Caracteristici şi Avantaje
n Impermeabilizare şi lipire într-un singur produs
n Reduce zgomotul produs de paşi
n Întărire rapidă
n Lipeşte pe majoritatea substraturilor
nR
 educe stresul aplicat asupra plăcilor ceramice,
prin elasticitatea sa
n Compensează micile denivelări ale substratului

Culoare

Culoare

Gri

Ocru

Ambalaj

Ambalaj

Comp. A: Bidon 6,4 kg
Comp. B: Sac 20 kg

Găleată 10 l (13.4 kg)

Sikalastic®-200 W

Sika® Ceram-103

Hidroizolaţie lichidă pentru încăperi umede

Adeziv cimentos de înaltă performanţă pentru plăci ceramice

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Acoperire elastică ce hidroizolează încăperile
n Aplicabilă pe plăci de gips-carton
expuse umidităţii, cum ar fi băile, bucătăriile,
n Monocomponent, gata de utilizare
spălătoriile, duşurile etc.
n Fără solvenţi
n Adeziune bună pe: beton, mortar, tencuială, gips- n Poate fi folosit la pardoselile cu încălzire
carton, lemn, fibrociment, panouri derivate de
lemn, plăci ceramice vechi
Proprietăţi după uscare:
n Atenţie! Membrana elastică nu este stratul final
n Impermeabilizează
(trebuie reacoperită cu un material dur - adeziv n Este elastică
plăci ceramice)
n Preia din fisurile stratului suport
n Rezistă în timp
n Permeabil la vapori de apă

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
®
Sika Ceram-103 poate fi aplicat la interior (în plan n Clasificat CE ca C1
orizontal sau vertical) şi la exterior (numai în plan
n Adeziune excelentă pe majoritatea substraturilor
orizontal) în:
n Uşor de utilizat, cu lucrabilitate bună şi
n Băi
consistenţă tixotropică (alunecare redusă)
n Bucătării
n Rezistent la apă şi condiţii climatice
n Terase acoperite
n Logii

Culoare

Culoare

Galben deschis

Gri

Ambalaj

Ambalaj

Găleată 10 kg şi 25 kg

Sac 25 kg
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Sika® Ceram-520 TG

Adeziv flexibil pentru lipirea plăcilor, la interior şi exterior

Chit de rosturi la interior şi exterior, pentru rosturi
de la 2 la 20 mm

Întrebuinţări
Potrivit pentru lipirea plăcilor, în interior şi exterior
în:
n băi şi bucătării
n balcoane şi terase
n piscine şi bazine

Întrebuinţări
Umplerea rosturilor de la 2 la 20 mm la:
n Placări ceramice la interior şi exterior, pe
verticală şi orizontală
n Terase
n Balcoane
n Piscine

Lipeşte gresia şi faianţa, absorbante sau neabsorbante, piatra naturală şi artificială, marmura,
pe substraturi cum ar fi: beton, ciment, gips-carton,
alte placări ceramice mai vechi etc.

Caracteristici şi Avantaje
n Lucrabilitate bună
n Gata de utilizare, se adaugă doar apă
n Marcaj CE; clasificat C2TE
n Adeziune bună pe majoritatea substraturilor
n Fără pierderi de material, fără contracţii
n Lipeşte plăci pe verticală şi orizontală, chiar şi
peste placări vechi
n Rezistenţă la smulgere

Lipire Plăci

Sika® Ceram-255

Caracteristici şi Avantaje
n Nu absoarbe apă
n Rezistenţă bună la abraziune
n Uşor de aplicat; se curăţă uşor de pe plăci
n Conţine tratament împotriva mucegaiului
n Nu se crapă
n Rezistă la diferenţele de temperatură
n Culoare rezistentă la UV

Rostuire la:
n Ceramică, granit, sticlă, marmură, mozaic
n Clincher
n Piatră naturală şi artificială
n Piatră aparentă

Culori

Culori

Gri, Alb

Alb, gri deschis, gri închis,
bej

Ambalaj

Ambalaj

Sac 25 kg

Sac plastic 5 kg

Sika® SealTape-S

SikaBond®-T2

Bandă elastică de sigilare şi impermeabilizare

Adeziv elastic monocomponent pe bază de poliuretan, pentru
solicitări mari

Întrebuinţări
n Sigilează străpungerile pentru ţevi şi rosturile
sistemelor de plăci ceramice din balcoane, băi,
bucătării, duşuri, piscine, subsoluri, faţade, etc.
n Pentru utilizări verticale, orizontale, interioare
sau exterioare.
n Pentru rosturi de dilatare şi joncţiuni

Întrebuinţări
n Adeziv elastic de înaltă rezistenţă pentru
construcţii
n Recomandat pentru lipirea glafurilor la ferestre,
elementelor de mascare, profilelor de protecţie,
semnelor indicatoare, elementelor prefabricate,
etc.
n Adeziune excelentă pe beton, piatră, ceramică,
lemn, aluminiu, oţel, gips, PVC dur, GFRP, PU etc.

Caracteristici şi Avantaje
n 70mm lăţime de acoperire, 120mm lăţime totală
n Rezistenţe: la apă, termică (de la -30 la +90 C),
chimică şi la acizi
n Uşor de folosit

Culoare
Galben cu alb

Caracteristici şi Avantaje
n Adeziune iniţială mare (green strength)
n Întărire rapidă
n Adeziune puternică pe diverse substraturi
n Elastic, fonoabsorbant
n Reduce vibraţiile (rezistent la vibraţii şi şocuri)
n Compensează denivelările substratului
n Pentru aplicaţii exterioare şi interioare

Culoare
Alb, Negru

Ambalaj
Ambalaj
Rolă de 10 m şi 50 m

Cartuş 300 ml (alb),
Salam 600 ml (negru)
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Sikalastic®-490 T
Sikalastic®-450
SikaBond®-T8
Sikalastic®-200 W
Sikafloor®-400 N Elastic+
Sikagard® Poolcoat
SikaTop®-109 Elastocem
SikaTop® Seal-107
Sika® MiniPack - Waterproofing Mortar
Sika® MiniPack - Water Plug
Sika®-1
Sika®-4a
Sika ViscoBond®
SikaLatex®
SikaSwell®-P
Sika® Waterbars
SikaMur®-InjectoCream-100
SikaSwell® S-2
Sika® MultiSeal
Sika BlackSeal®-1
Sika® Igolflex®-101
Sika® Igolflex®-N
Sika® Igasol®-101
Sika BlackSeal®-301

Impermeabilizări
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SikaBond®-T8

Membrană transparentă pentru impermeabilizarea ulterioară a
suprafeţelor exterioare (acoperişuri, balcoane, terase)

Adeziv poliuretanic flexibil, pentru hidroizolarea teraselor/
balcoanelor/băilor şi lipirea plăcilor ceramice

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Soluţie de hidroizolaţie, protecţie şi reabilitare a
n Monocomponent
balcoanelor, teraselor, luminatoarelor; protecţie
n Elastic
împotriva îngheţului, la dioxid de carbon şi la ploi n Rezistent UV; nu se îngălbeneşte
acide.
n Fără defecte la aplicare; preia fisuri ale stratului
n Substraturi pe care se pot aplica: plăci ceramice,
suport
piatră naturală, sticlă, cărămizi de sticlă, policar- n Rezistent la apă la temp. de până la +80 °C
bonat
n Rezistent la alcali şi atacuri chimice
n Pentru a mări aderenţa pe suprafeţe din sticlă şi n Rezistent la abraziune
suprafeţe glazurate, folosiţi Sika Primer-490 T
n Permite traficarea pietonală
n Aplicare simplă
n Poate fi curăţat uşor
n Economic

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n SikaBond®-T8 este un adeziv impermeabil pentru n Impermeabilizare şi lipire într-un singur produs
suprafeţele orizontale acoperite cu plăci ceramice n Reduce zgomotul produs de paşi
n Creează un strat impermeabil şi lipeşte plăci ce- n Întărire rapidă
ramice vechi de cele noi sau le lipeşte de mortar n Lipeşte pe majoritatea substraturilor
n Pentru balcoane, terase, bucătării, băi şi alte zone n Reduce stresul aplicat asupra plăcilor ceramice,
expuse frecvent la apă
prin elasticitatea sa
n Compensează micile denivelări ale substratului

Impermeabilizări

Sikalastic®-490 T

Culoare

Culoare

Transparent

Ocru

Ambalaj

Ambalaj

Găleată 5 kg şi 20 kg

Găleată 10 l (13.4 kg)

Sikalastic®-450

Sikalastic®-200W

Membrană elastică hidroizolantă pentru acoperişuri

Hidroizolaţie lichidă pentru încăperi umede

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Pentru straturi foarte elastice având proprietăţi
n Adeziune excelentă pe beton, zidărie, azbociment,
excelente de acoperire a fisurilor
ţigle ceramice, membrane, etc.
n Performanţele de acoperire a fisurilor se menţin
n Acoperă fisurile
şi în cazul temperaturilor foarte scăzute
n Foarte elastic
n Acoperire continuă pentru acoperişuri şi structuri n Întărire rapidă
din beton
n Aplicare uşoară
n Membrana hidroizolatoare pentru zone fără trafic n Economic
n Nerecomandate pentru suprafeţe imersate
n Aspect mat
permanent
n Rezistent împotriva rădăcinilor

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Acoperire elastică ce hidroizolează încăperile
n Aplicabilă pe plăci de gips-carton
expuse umidităţii, cum ar fi băile, bucătăriile,
n Monocomponent, gata de utilizare
spălătoriile, duşurile etc.
n Fără solvenţi
n Adeziune bună pe: beton, mortar, tencuială, gips- n Poate fi folosit la pardoselile cu încălzire
carton, lemn, fibrociment, panouri derivate de
lemn, plăci ceramice vechi
Proprietăţi după uscare:
n Atenţie! Membrana elastică nu este stratul final
n Impermeabilizează
(trebuie reacoperită cu un material dur - adeziv n Este elastică
plăci ceramice)
n Preia fisurile stratului suport
n Rezistă în timp
n Permeabil la vapori de apă

Culori

Culoare

Alb, teracotă

Galben deschis

Ambalaj

Ambalaj

Găleată 7 kg şi 21 kg

Găleată 10 kg şi 25 kg

71

SikaTop®-109 Elastocem

Acoperire hidroizolantă flexibilă, rezistentă UV, pentru balcoane şi
terase

Mortar de impermeabilizare bicomponent elastic, aplicabil
cu gletiera

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Strat hidroizolant cu proprietăţi de acoperire a
n Rezistent la UV şi agenţi climatici
fisurilor pentru beton, pardoseli cimentoase, plăci n Hidroizolant
ceramice şi alte substraturi
n Elastic, acoperă fisurile
n Pentru solicitări uşoare şi medii în balcoane,
n Aplicare uşoară cu trafaletul sau pensula
terase, logii, scări, etc.
n Uscare rapidă
n Rezistent la abraziune în condiţii normale de
utilizare
n Posibilităţi de realizare a unei suprafeţe antiderapante
n Nu se îngălbeneşte

Întrebuinţări
Impermeabilizarea şi protecţia betonului în lucrări
precum:
n Structuri ce reţin apa: canale, bazine, ţevi din
beton, piscine
n Protecţia şi impermeabilizarea pereţilor subsolurilor (presiune negativă şi pozitivă)
n Clădiri: pereţii fundaţiilor, balcoane şi terase,
camere umede, bucătării, faţade

Impermeabilizări

Sikafloor®-400 N Elastic+

Caracteristici şi Avantaje
n Foarte flexibil -> preia fisurile
n Nu necesită ranforsare
n Adeziune excelentă pe majoritatea substraturilor
n Nu este toxic
n Rezistent UV

Culori

Culoare

Variate

Gri

Ambalaj

Ambalaj

Comp. A: Bidon 8 kg
Comp. B: Sac 20 kg

Găleată 18 kg

SikaGard®-Poolcoat

SikaTop® Seal-107

Vopsea pe bază de apă pentru bazinele de înot

Mortar de impermeabilizare semi-elastic, bicomponent, pe bază de
ciment modificat polimeric

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Sikagard Poolcoat este o vopsea
n Culoare intensă, rezistentă în timp
monocomponentă, colorată, pentru piscine sau
n Rezistenţă ridicată la uleiuri şi loţiuni de corp
bazine de înot, cu rezistenţe ridicate la apă şi
n Rezistenţă ridicată împotriva apei şi a
agenţii de curăţare.
substanţelor chimice
n Se utilizeaza la bazine din beton, tencuieli (cin Aplicare fără probleme pe vopsele clor-cauciuc
mentoase sau var) sau peste acoperiri mai vechi
mai vechi
cu vopsele clor-cauciuc, la care dezinfectarea se n Curăţare şi dezinfectare uşoară
realizează prin clorinare
n Prelungeşte intervalele de timp între lucrările de
întreţinere

Întrebuinţări
Impermeabilizări şi lucrări de reparaţii interioare şi
exterioare la:
n Rezervoare de apă potabilă
n Diguri şi ziduri de sprijin
n Rezervoare de apă reziduală, poduri şi subsoluri
n Piscine
n Băi, bucătării, balcoane

Caracteristici şi Avantaje
n Uşor elastic
n Rezistent la gelivitate şi săruri
n Adeziune excelentă
n Impermeabil - păstrează apa în interiorşi
exterior
n Nu este toxic
n Uşor de aplicat - unităţi pre-dozate
n Poate fi vopsit cu vopseluri pe bază de solvenţi

SikaTop® Seal-107 poate fi folosit împotriva presiunii pozitive cât şi a presiunii negative a apei.

Culoare

Culoare

Albastru, verde, alb

Alb (lichid) şi Gri (pulbere)

Ambalaj
Ambalaj
Găleată 13 Kg

Comp. A: Lichid 5 kg
Comp. B: Sac cu mâner
20 kg
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Sika®-1

Mortar cimentos monocomponent hidroizolant

Aditiv pentru impermeabilizarea mortarelor şi betonului

Întrebuinţări
Mortar fin pentru impermeabilizarea subsolurilor,
bazinelor, etc.

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Pentru mortare şi betoane impermeabile la interior, n Blochează capilarele şi porii
exterior, în plan orizontal sau vertical.
n Utilizat de peste un secol
n Menţine apa în: Rezervoare de apă - Staţii de
n Lucrabilitate îmbunătăţită
epurare, Piscine, Rezervoare, Tubulaturi
n Uşor de mixat şi dozat
n Ţine apa afară din: Subsoluri, Parcări subterane, n Non-coroziv
Staţii de metrou şi pasaje, Subsoluri tehnice
n Aplicabil pe piatră, cărămidă, beton, etc
-tuneluri

Caracteristici şi Avantaje
n Aplicabil

direct pe majoritatea
substraturilor din fundaţii
n Adeziune excelentă
n Întărire rapidă
n Timpi scurţi de aşteptare pentru
reumplere
n Lucrabilitate bună
n 1 sac de 5 kg ~ aprox. 2m2

Impermeabilizări

Sika® MiniPack - Waterproofing Mortar

Poate fi utilizat la şape şi mortare.

Culoare

Culoare

Gri

Lichid galben

Ambalaj

Ambalaj

Sac plastic 5 kg

Bidoane 1 l, 5 l şi 25 l

Sika® MiniPack - Water Plug

Sika®-4a

Mortar rapid pentru impermeabilizări şi stoparea rapidă a apei

Aditiv pentru fixări rapide şi oprirea infiltraţiilor

Întrebuinţări
n Opreşte instantaneu infiltrarea apei (sau a
scurgerilor) în structuri, chiar şi sub presiune
hidraulică negativă, în găurile din pereţi şi
crăpături.
n Se poate utiliza şi pentru fixări sau lipiri rapide

Întrebuinţări
Oprirea apei:
n Infiltraţii
n Scurgeri

Caracteristici şi Avantaje
n Întărire foarte rapidă - 60 sec
n Utilizabil pe beton, mortar, piatră şi zidărie
n Aplicabil pe verticală şi orizontală
n Gata preparat - doar adăugaţi apă
n Rezistent la apă şi schimbări climatice

Fixare instantă la:
n Buloane, ancore, pene, bare de armare
n Console şi fixări pentru pereţi, uşi, instalaţii

Caracteristici şi Avantaje
n Fixare rapidă (30 - 50 secunde)
n Uşor de mixat şi dozat
n Utilizabil în combinaţie cu sistemul Sika-1
n Produsul amestecat acţonează pe diferite substraturi (beton, mortar, piatră, cărămidă)

sanitare

Culoare

Culoare

Gri

Transparent

Ambalaj

Ambalaj

Sac plastic 5 kg

Bidoane 1 l, 5 l şi 25 l
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SikaSwell®-P

Noua generaţie de aditiv 4 în 1, ce beneficiază de tehnologia
Sika ViscoCrete®

Profile expandabile pentru sigilarea rosturilor fără mişcare din
construcţii

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Aditiv 4 în 1: Promotor de aderenţă, impermeabili- n Formulă concentrată de înaltă performanţă
zant, plastifiant şi durificator
n Forţă de adeziune sporită - adeziune excelentă,
n Promotor de adeziune pentru tencuieli şi şape
inclusiv pe suprafeţe lise
n Tencuieli şi acoperiri impermeabile cu adeziune
n Permeabilitate redusă- produs cu certificat CE
sporită şi fisurare redusă
pentru rezistenţă la apă (EN 934-2)
n Şape cu rezistenţe mecanice mari, cu dezvoltare n Lucrabilitate excelentă
redusă de praf şi rezistenţă la apă şi trafic
n Rezistentă crescută la îngheţ/dezgheţ
n Mortare de reparaţii si reprofilări
n Rezistenţă şi elasticitate crescute
n Mortare pentru zidărie
n Îmbunătăţeşte rezistenţa chimică a mortarelor şi
betoanelor

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Sigilarea structurilor impermeabile precum:
n Hidrofilice - expandează în contact cu apa
n Rosturile de construcţie fără mişcare
n Uşor de aplicat
n Penetrările ţevilor şi a barelor de ancorare prin
n Permanent rezistente la apă
pereţi
n Adeziune bună pe majoritatea suprafeţelor
n Găuri şi penetrări în pereţi şi plăcile de beton
n Rată de expandare controlată, nu deteriorează
n Rosturi între suprafeţe noi şi vechi (ex. între
betonul în timpul prizei şi a întăririi
pardoseală şi perete vertical)
n SikaSwell®-P de culoare galbenă este dezvoltată
special pentru a fi rezistentă la apa mării

Impermeabilizări

Sika ViscoBond®

Culoare

Culori

Bleu deschis

Roşu, galben

Ambalaj
Bidon 1.4 l
Bidon 3.5 l
Bidon 14 l can

Ambalaj
Role de 10 m

SikaLatex®

Sika®-Waterbars (Benzi de rost)

Punte de aderenţă şi aditiv pentru mortare şi betoane

Profile din PVC pentru sigilarea rosturilor în construcţii

Întrebuinţări
Punte de aderenţă pentru:
n Beton vechi şi nou
n Beton şi tenciuală
n Mortare de reparaţie şi nivelare
n Acoperiri fără fisuri şi anti-praf

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Benzile de rost Sika Waterbars se folosesc împotriva n Rezistente la presiuni mari ale apei
pătrunderii apei.
n Uşor flexibile
n La hidroizolaţia rezervoarelor, turnurilor de apă,
n Uşor de folosit şi sudat
digurilor, canale, piscine, staţii de tratare a apei, n Rezistente permanent la apa de canalizare, soluţii
camere umede etc.
saline şi apa mării
n Împiedică pătrunderea apei în pivniţe, balcoane,
tuneluri, garaje subterane etc.
n Benzile se aplică în interiorul elementului de beton,
în momentul turnării. Sunt folosite atât pentru presiuni mici cât şi pentru presiuni extreme. Benzile
gri se folosesc la rosturile de turnare, cele galbene
la rosturi de dilataţie.

Caracteristici şi Avantaje
n Îmbunătăţeşte substanţial adeziunea
n Lucrabilitate mai bună
n Elasticitate mai bună
n Îmbunătăteşte rezistenţele chimice
n Uşor de amestecat şi dozat
n Non-toxic, neinflamabil şi necoroziv

Aditiv pentru:
din beton şi mortar

n Elemente
n Tencuieli
n Şape

Culoare

Culoari

Alb

Gri, galben

Ambalaj

Ambalaj

Bidon 1 l, 5 l şi 25 l

Role de 15 şi 30 m
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Sika® MultiSeal

Hidroizolaţie injectabilă pe bază de silan pentru oprirea ascensiunii
capilare a apei

Bandă de sigilare autoadezivă, pe bază de bitum-cauciuc

Caracteristici şi Avantaje
Întrebuinţări
SikaMur InjectoCream este un produs pe bază de
n Foarte uşor de folosit, monocomponent
silan, care stopează ascensiunea capilară a apei,
n Foarte rapid
pe toate tipurile de zidărie. Produsul este ambalat n Nu necesită sigilarea preliminară a găurilor
la salam de 600 ml şi se injectează in zidărie, unde n Nu necesită pompă specială de injectare
odată ajuns difuzează şi formează o barieră contra n Nu există riscul apariţiei eflorescenţelor pe perete
apei.
ca în cazul soluţiilor pe bază de silicon
Poate fi utilizat la aproape toate tipurie de pereţi
din zidărie: zidărie din cărămidă plină, zidărie din
cărărmidă cu goluri şi ziduri din piatră neuniformă.

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Reparaţii rapide pentru stoparea scurgerilor şi
n Uşor de aplicat
curenţilor de aer etc.
n Foarte economic
n Bandă de sigilare universală pentru aplicaţii la în- n Rezistent la factorii de mediu
velitori, construcţii, instalaţii, etc.
n Autoadezivă
n Reparaţii la tubulaturi de scurgere din plastic
n Rezistentă UV
n Sigilarea crăpăturilor din straturile bituminoase şi n Poate fi vopsită
alte tipuri de invelitori
n Poate fi aplicată la temperaturi scăzute
n Sigilarea crăpăturilor şi rosturilor în construcţii

Impermeabilizări

SikaMur®-InjectoCream-100

Consum în funcţie de grosimea peretelui:
110 mm ~ 15% salam/m
220 mm ~ 30% salam/m

Culoare

Culoare

Alb

Folie de aluminiu vopsit,
gri mat sau maron
teracotă
Ambalaj

Ambalaj

Role de 3 şi 10 m lungime, cu diferite lăţimi

Salam 600 ml

SikaSwell® S-2

Sika BlackSeal®-1

Sigilant poliuretanic monocomponent, expandabil în contact cu apa

Sigilant bituminos pentru reparaţii la acoperişuri

Întrebuinţări
Sigilarea structurilor impemeabile ca:

Întrebuinţări
n Izolarea rosturilor în jurul detaliilor la coşuri de
fum şi luminatoare etc.
n Sigilarea fisurilor şi a găurilor
n Reparaţii la atic
n Ideal pentru reparaţii rapide pe acoperişuri
n Pentru construcţii noi şi renovări

n Rosturi ale construcţiei (fără mişcare)
n Găuri şi străpungeri în ţevi
n Găuri şi decupări în pereţi sau plansee
n Trasee de cabluri
n Rosturi între construcţii noi şi existente

Ca fixare pentru profilele SikaSwell® şi Sika
Injectoflex System.

Caracteristici şi Avantaje
n Hidrofil – se dilată în contact cu apa
n Uşor de aplicat
n Rezistenţă permanentă la apă
n Adeziune bună pe materialele de
construcţii obişnuite
n Raport de expandare controlat (nu deteriorează
betonul în timpul întăririi)
n Adaptabil pentru toate tipurile de detalii

Caracteristici şi Avantaje
n Sigilant bituminos monocomponent
n Adeziune fără primer pe materiale bituminoase,
lemn, beton, cărămidă, metale, etc.
n Poate fi aplicat pe substraturi neporoase umede
n Rezistent la variaţii mari de temperatură

Culoare:

Culoare

Roşu

Negru

Ambalaj:
Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml

Ambalaj
Cartuş 300 ml
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Sika® Igasol®-101

Hidroizolaţie bituminoasă pentru fundaţii, cu granule de polistiren

Emulsie bituminoasă modificată polimeric, pentru protecţia fundaţiei
împotriva apei

Întrebuinţări
n Pentru hidroizolarea la exterior a structurilor
îngropate în pământ
n Pentru protecţia infiltrărilor apei din exterior
n Pentru lipirea panourilor termoizolante pe substraturi bituminoase sau minerale

Întrebuinţări
n Protejarea structurilor de beton îngropate,
împo-triva pătrunderii apei de ploaie sau a
umezelii
n Ca amorsă pentru acoperiri bituminoase ulterioare (diluat cu apă)

Caracteristici şi Avantaje
n Acoperire bună datorită particulelor de polistiren
n Bună adeziune pe suprafeţe bituminoase şi
minerale, uscate sau uşor umede
n Flexibil, acoperă microfisurile
n Rezistent la acizii naturali din sol
n Nu este rezistent la razele UV – nu se lasă expus
în bătaia razelor soarelui
n Fără solvent / miros imperceptibil / neinflamabil
n Poate fi aplicat cu pompa cu aer

Impermeabilizări

Sika® Igolflex®-101

Caracteristici şi Avantaje
n Gata de utilizare
n Multiple aplicaţii
n Bună adeziune pe suprafeţe bituminoase şi minerale, uscate sau uşor umede
n Nu este rezistent la razele UV – nu se lasă expus
în bătaia razelor soarelui
n Fără solvent / miros imperceptibil / neinflamabil

Culoare
Negru

Culoare
Maron închis

Ambalaj

Ambalaj

Găleată 32 l

Găleată 12 l

Sika® Igolflex®-N

Sika BlackSeal®-301

Hidroizolaţie flexibilă pe bază de bitum-cauciuc, armată cu fibre
pentru fundaţii şi structuri îngropate

Masă de şpaclu bituminoasă cu fibre, pentru reparaţii la acoperişuri

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Este o masă de şpaclu consistentă, flexibilă,
n Aplicare uşoară
monocomponentă, fără solvenţi, folosită la
n Pe suprafeţe verticale nu curge
hidroizolarea fundaţiilor şi a elementelor de beton n Proprietăţi bune de preluare a microfisurilor
îngropate
n Îşi păstrează flexibilitatea şi la temperaturi
n Lipeşte plăcile termoizolante pe substraturi bituscăzute
minoase sau cimentoase
n Rezistent la soluri acide şi apă sărată
n Poate fi aplicat atât pe suprafeţe uscate cât şi
umede
n Poate fi folosit la lipirea plăcilor de polistiren
expandat sau extrudat
n Nu este rezistent la razele UV – nu se lasă expus
în bătaia razelor soarelui

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Se foloseşte la hidroizolarea zonelor de supran Bună adeziune la beton, mortar, bitum, metal,
punere şi a detaliilor în jurul elementelor de
lemn etc.
construcţie la acoperişuri.
n Nu curge la aplicarea pe suprafeţele verticale
n Ca soluţie de reparare a golurilor şi a crăpăturilor n Foarte flexibil – acoperă fisurile
la acoperiş
n Rezistent atât la presiunea pozitivă cât şi
negativă a apei
n Rezistent la acizi neoxidanţi şi raze UV

Culoare

Culoare

Negru

Negru

Ambalaj
Găleată 25 Kg
Butoi 180 Kg

Ambalaj
Găleată 5 Kg
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Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

Sikalastic®-450
Sikalastic®-490T
Sikalastic®-560
Sika BlackSeal®-1
Sika® MultiSeal
SikaBond® AT-Universal
SikaBond® AT-Metal
Sikaflex®-11FC

Acoperişuri
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Sika lastic®-560

Membrană elastică hidroizolantă pentru acoperişuri

Membrană elastică hidroizolantă pentru acoperişuri, rezistentă UV

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Pentru straturi foarte elastice cu proprietăţi exce- n Adeziune excelentă pe beton, zidărie,
lente de acoperire a fisurilor
azbociment, ţigle ceramice, membrane, etc.
n Performanţele de acoperire a fisurilor se menţin
n Acoperă fisurile
şi în cazul temperaturilor foarte scăzute
n Foarte elastică
n Acoperire continuă pentru acoperişuri şi structuri n Întarire rapidă
din beton
n Aplicare uşoară
n Membrana hidroizolatoare pentru zone fără trafic n Economică
n Nerecomandate pentru suprafeţe imersate
n Aspect mat
permanent
n Rezistentă împotriva rădăcinilor

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Pentru hidroizolarea acoperişurilor, atât la
n Rezistenţă la razele UV
construcţiile noi, cât şi pentru renovari
n Foarte elastică, acoperă fisurile
n Excelentă pentru acoperişurile cu geometrie
n Nu este toxică
complexă şi cu detalii complicate
n Monocomponentă
n Acoperire continuă pentru acoperişuri şi structuri n Excelentă adeziune pe straturi poroase cât şi
din beton
neporoase
n Pentru realizarea unui strat reflectorizant, care
n Înlocuieşte membranele clasice
duce la scaderea costurilor cu răcirea în timpul
n Permeabilă la vaporii de apă
verii
n Rezistentă la foc

Acoperişuri

Sikalastic®-450

Culori

Culoare

Alb, teracotă

Negru

Ambalaj

Ambalaj

Găleti 7 kg şi 21 kg

Găleată 5, 10 şi 25 Kg

Sikalastic®-490T

Sika BlackSeal®-1

Membrană transparentă, pentru impermeabilizarea ulterioară a
suprafeţelor exterioare (acoperişuri, balcoane, terase)

Sigilant bituminos pentru reparaţii la acoperişuri

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Soluţie de hidroizolaţie, protecţie şi reabilitare a
n Monocomponentă
balcoanelor, teraselor, luminatoarelor; protecţie
n Elastică
împotriva îngheţului, la dioxid de carbon şi la ploi n Rezistent UV; nu se îngălbeneşte
acide.
n Fără defecte la aplicare; preia fisuri ale stratului
n Subtraturi pe care se poate aplica: plăci cesuport
ramice, piatră naturală, sticlă, cărămizi de sticlă, n Rezistent apei la temp. de până la +80 °C
policarbonat
n Rezistent la alcali şi atacuri chimice
n Pentru a mări aderenţa pe suprafeţe din sticlă şi n Rezistent la abraziune
suprafeţe glazurate, folosiţi Sika Primer-490 T
n Permite traficarea pietonală
n Aplicare simplă
n Poate fi curăţat uşor
n Economic

Întrebuinţări
n Izolarea rosturilor în jurul detaliilor la coşuri de
fum şi luminatoare etc.
n Sigilarea fisurilor şi a găurilor
n Reparaţii la atic
n Ideal pentru reparaţii rapide pe acoperişuri
n Pentru construcţii noi şi renovări

Caracteristici şi Avantaje
n Sigilant bituminos monocomponent
n Adeziune fără primer pe materiale bituminoase,

lemn, beton, cărămidă, metale, etc.
n Poate fi aplicat pe substraturi neporoase
n Rezistent la variaţii mari de temperatură

umede

Culoare

Culoare

Transparent

Negru

Ambalaj

Ambalaj

Găleată 5 kg şi 20 kg

Cartuş 300 ml

85

SikaBond® AT-Metal

Bandă de sigilare autoadezivă, pe bază de bitum-cauciuc

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui metal

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Reparaţii rapide pentru stoparea scurgerilor şi
n Uşor de aplicat
curenţilor de aer etc.
n Foarte economic
n Bandă de sigilare universală pentru aplicaţii la în- n Rezistent la factorii de mediu
velitori, construcţii, instalaţii, etc.
n Autoadezivă
n Reparaţii la tubulaturi de scurgere din plastic
n Rezistentă UV
n Sigilarea crăpăturilor din straturile bituminoase şi n Poate fi vopsită
alte tipuri de invelitori
n Poate fi aplicată la temperaturi scăzute
n Sigilarea crăpăturilor şi rosturilor în construcţii

Întrebuinţări
n Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru
metale, faţade de clădiri, elemente de acoperiş,
luminatoare şi folii metalice
n Adeziune excelentă pe metale feroase şi neferoase
n Nu necesită amorsare în prealabil

Acoperişuri

Sika® MultiSeal

Caracteristici şi Avantaje
n Aplicare uşoară
n Elasticitate mare pentru a rezista la impact şi
vibraţii
n Rezistenţă remarcabilă la schimbări climatice şi
de temperatură
n Înlocuieşte sudarea, fixarea cu şuruburi şi alte
tipuri de fixare mecanică, evitând formarea
distorsiunilor şi a posibilelor erori microstructurale

Culoare

Culoare

Folie de aluminiu vopsit,
gri mat sau maron
teracotă

Gri

Ambalaj

Ambalaj

Role de 3 şi 10 m lungime, cu diferite lăţimi

Cartuş 300 ml

SikaBond® AT-Universal

Sikaflex®-11FC+

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui material

Sigilant şi adeziv monocomponent pe bază de poliuretan

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru n Adeziune excelentă pe materiale poroase şi
aproape orice material, cum ar fi PVC, GFRP,
neporoase
lemn, plăci ceramice, beton, metal, etc. Lipiri
n Pentru aplicări interioare şi exterioare
interioare sau exterioare pentru canale de cabluri n Foarte elastic
sau materiale de construcţii uşoare
n Fără miros şi fără solvenţi
n Modul de elasticitate înalt - 20%HM
n Cerinţe minime de pregătire a substratului
n Rezistenţe mari la vibraţii

Întrebuinţări
Utilizabil ca sigilant pentru rosturi orizontale şi
verticale, la fonoizolarea tubulaturilor, rosturi
între beton şi diverse glafuri şi profile, sigilarea
crăpăturilor, pereţilor de separare, sigilări lemn şi
metal, etc.
Utilizabil ca adeziv universal. Adecvat lipirii
glafurilor, treptelor, profilelor de închidere sau
protecţie, a elementelor de detaliu sau
prefabricate etc.

Caracteristici şi Avantaje
Totul într-un singur produs:
n Întărire rapidă şi fără bule
n Modul înalt de elasticitate
n Proprietăţi excelente de aplicare
n Rezistent la forţe mecanice mari
n Sigilează şi lipeşte în acelaşi timp
n Pentru aplicaţii interioare şi exterioare

Culoare

Culori

Gri

Alb, gri, bej, maron şi
negru

Ambalaj

Ambalaj

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml

Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml
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Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

Sikafloor®-2530 W
Sikafloor®-2020
Sikafloor®-400 N Elastic+
Sikafloor®-156
Sikaflex® PRO-3 WF
Sika® Level 200
Sika® Level 300

Pardoseli
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Sikafloor®-400 N Elastic+

Vopsea epoxidică pe bază de apă, pentru aplicaţii interioare

Acoperire hidroizolantă flexibilă, rezistentă UV pentru balcoane şi
terase

Întrebuinţări
n Acoperire sigilantă colorată pentru beton, şape
cimentoase, răşini acoperite cu nisip şi mortare
epoxidice
n Corespunde încărcărilor mecanice normale şi
medii–ridicate precum şi solicitărilor chimice
uşoare
n Pentru garaje, ateliere, spaţii de producţie,
depozite, etc.

Pardoseli

Sikafloor®-2530 W

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Strat hidroizolant cu proprietăţi de acoperire a
n Rezistent la UV şi agenţi climatici
fisurilor pentru beton, pardoseli cimentoase, plăci n Hidroizolant
ceramice şi alte substraturi
n Elastic, acoperă fisurile
n Pentru solicitări uşoare şi medii în balcoane,
n Aplicare uşoară cu trafaletul sau pensula
terase, logii, scări, etc.
n Uscare rapidă
n Rezistent la abraziune în condiţii normale de
utilizare
n Posibilităţi de realizare a unei suprafeţe antiderapante
n Nu se îngălbeneşte

Caracteristici şi Avantaje
n Rezistenţă chimică şi mecanică bună
n Permite difuzia vaporilor de apă
n Nu conţine solvenţi
n Diluabilă cu apă
n Miros imperceptibil
n Aplicare uşoară
n Rezistenţă bună la uleiuri

Culori

Culori

Variate

Variate

Ambalaj

Ambalaj

Găleată 6 kg şi 18 kg

Găleată 18 kg

Sikafloor®-2020

Sikafloor®-156

Vopsea acrilică pe bază de apă, pentru pardoseli

Raşină epoxidică universală pentru amorsare, nivelare şi reparaţii

Întrebuinţări
n Pentru suprafeţe interioare şi exterioare cimentoase, care nu se află în contact permanent cu
apa
n Rol decorativ, antistatic
n Garaje şi parcări cu trafic redus
n Pivniţe şi subsoluri, trotuare şi alei
n Terenuri de tenis, locuri de joacă şi spaţii de
recreere

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Liant pentru mortare de reparaţii şi şape de
n Fără solvenţi
nivelare în combinaţie cu nisip de cuarţ
n Uşor de aplicat
n Pentru toate substraturile cimentoase
n Folosire multiplă
n Pentru amorsarea substraturilor cimentoase,
n Timpi de aşteptare mici
şapelor autonivelante şi mortarelor epoxidice
n Rezistentă la acţiuni mecanice mari
n Pentru substraturi normal şi puternic absorbante
n Amorsă pentru toate pardoselile epoxidice sau
poliuretanice Sika
n Liant pentru mortare şi şape de nivelare
n Pentru utilizare în interior şi exterior

Caracteristici şi Avantaje
n Pe bază de apă, monocomponent
n Rezistenţă bună la abraziune
n Rezistenţă foarte bună la radiaţii UV
n Nu se decolorează
n Rezistenţă bună la combustibili şi uleiuri auto
n Putere mare de acoperire
n Culori variate

Culoare

Culoare

Roşu, gri şi verde

Transparent

Ambalaj
Găleată 15 l

Ambalaj
Bidon 10 kg, 25 kg
Butoi 240 Kg
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Sika® Level-300

Sigilant universal de înaltă performanţă pentru rosturi în pardoseli

Şapă cimentoasă autonivelantă, cu întărire rapidă, pentru grosimi
între 0,5 şi 15 mm

Întrebuinţări
Sigilant universal pentru rosturi în pardoseli:
n Rosturi cu sau fără mişcare pentru pardoseli
n Pentru aplicaţii interioare sau exterioare (trafic
auto sau pietonal, parcări, parcaje)
n Pentru depozite sau spaţii de producţie
n Pentru suprafeţe din industria alimentară
n Rosturi în staţii de epurare şi tratare a apelor
reziduale

Întrebuinţări
n Aplicabilă pe beton, piatră naturală sau reacoperiri ale unor şape mai vechi
n Se poate aplica înainte de montarea de
pardoselilor din lemn (în acest caz, adezivii de
parchet SikaBond nu mai au nevoie de amorsă)
n Peste şapă se pot monta plăci ceramice, linoleum, PVB, mochetă etc

Caracteristici şi Avantaje
n Capacitate de mişcare 25%
n Rezistenţă mecanică şi chimică ridicată
n Elasticitate ridicată
n Proprietăţi excelente de aplicare

Consum: ~ 1,60 kg/m2/mm

Pardoseli

Sikaflex® PRO-3 WF

Caracteristici şi Avantaje
n Potrivit pentru încălzirea prin pardoseală
n Grosimea stratului poate ajunge la 20 mm, dacă
se adaugă nisip
n Autonivelantă
n Contracţii reduse
n Traficabil după 2 ore
n Timp de uscare 24 ore
n În concordanţă cu EN 13813 (CT-C35-F10)
n Conform cu EMICODE-(EC 1)

Culoare

Culoare

Gri, negru

Gri deschis

Ambalaj
Cartuş 300 ml,
Salam 600 ml

Ambalaj
Sac 25 kg

Sika® Level-200
Şapă cimentoasă autonivelantă, cu întărire rapidă, pentru grosimi
între 0,5 şi 10 mm
Întrebuinţări
n Aplicabilă pe beton, piatră naturală sau reacoperiri ale unor şape mai vechi
n Se poate aplica înainte de montarea pardoselilor din lemn (în acest caz, adezivii de parchet
SikaBond nu mai au nevoie de amorsă)
n Peste şapă se pot monta plăci ceramice, linoleum, PVB, mochetă etc
Consum: ~ 1,55 kg/m2/mm

Caracteristici şi Avantaje
n Potrivit pentru încălzirea prin pardoseală
n Grosimea stratului poate ajunge la 20 mm, dacă
se adaugă nisip
n Autonivelantă
n Contracţii reduse
n Traficabil după 3 ore
n Timp de uscare 24 ore
n În concordanţă cu EN 13813 (CT-C25-F6)
n Conform cu EMICODE-(EC 1)

Culoare
Gri

Ambalaj
Sac 25 kg

93

Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

Sika®-1
Sika®-4a
Sika ViscoBond®
SikaLatex®
Sika MaxMix® Waterproofer
Sika MaxMix® Plasticiser
Sika MaxMix® Rendermix
Sika MaxMix® Frostproofer
Sika MaxMix® Culor
Sika® Separol
Sika® FS-1

Aditivi Mortare şi Betoane

Experienţa noastră - beneficiul dvs.
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Sika ViscoBond®

Aditiv pentru impermeabilizarea mortarelor şi betonului

Noua generaţie de aditiv 4 în 1, ce beneficiază de tehnologia
Sika ViscoCrete®

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Pentru mortare şi betoane impermeabile la interior, n Blochează capilarele şi porii
exterior, în plan orizontal sau vertical.
n Este utilizat de peste un secol
n Menţine apa în: Rezervoare de apă - Staţii de
n Lucrabilitate îmbunătăţită
epurare, Piscine, Rezervoare, Tubulaturi
n Uşor de mixat şi dozat
n Ţine apa afară din: Subsoluri, Parcări subterane, n Non-coroziv
Staţii de metrou şi pasaje, Subsoluri tehnice
n Aplicabil pe piatră, cărămidă, beton, etc
-tuneluri

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Aditiv 4 în 1: Promotor de aderenţă, impermeabili- n Formulă concentrată de înaltă performanţă
zant, plastifiant şi durificator
n Forţă de adeziune sporită - adeziune excelentă,
n Promotor de adeziune pentru tencuieli şi şape
inclusiv pe suprafeţe lise
n Tencuieli şi acoperiri impermeabile cu adeziune
n Permeabilitate redusă- produs cu certificat CE
sporită şi fisurare redusă
pentru rezistenţă la apă (EN 934-2)
n Şape cu rezistenţe mecanice mari, cu dezvoltare n Lucrabilitate excelentă
redusă de praf şi rezistenţă la apă şi trafic
n Rezistentă crescută la îngheţ/dezgheţ
n Mortare de reparaţii si reprofilări
n Rezistenţă şi elasticitate crescute
n Mortare pentru zidărie
n Îmbunătăţeşte rezistenţa chimică a mortarelor şi
betoanelor

Poate fi utilizat la şape şi mortare.

Culoare

Culoare

Lichid galben

Bleu deschis

Aditivi Mortare şi Betoane

Sika®-1

Ambalaj
Bidon 1.4 l
Bidon 3.5 l
Bidon 14 l can

Ambalaj
Bidoane 1 l, 5 l şi 25 l

Sika®-4a

SikaLatex®

Aditiv pentru fixări rapide şi oprirea infiltraţiilor

Punte de aderenţă şi aditiv pentru mortare şi betoane

Întrebuinţări
Oprirea apei:
n Infiltraţii
n Scurgeri

Întrebuinţări
Punte de aderenţă pentru:
n Beton vechi şi nou
n Beton şi tencuială
n Mortare de reparaţie şi nivelare
n Acoperiri fără fisuri şi anti-praf

Fixare instantă la:
n Buloane, ancore, pene, bare de armare
n Console şi fixări pentru pereţi, uşi, instalaţii

Caracteristici şi Avantaje
n Fixare rapidă (30 - 50 secunde)
n Uşor de mixat şi dozat
n Utilizabil în combinaţie cu sistemul Sika-1
n În amestec cu ciment are o aderenţă foarte bună
pe diferite straturi suport (beton, mortar, piatră,
caramidă)

Caracteristici şi Avantaje
n Îmbunătăţeşte substanţial adeziunea
n Lucrabilitate mai bună
n Elasticitate mai bună
n Îmbunătăţeşte rezistenţele chimice
n Uşor de amestecat şi dozat
n Non-toxic, neinflamabil şi necoroziv

Aditiv pentru:
din beton şi mortar

sanitare

n Elemente
n Tencuieli
n Şape

Culoare

Culoare

Transparent

Alb

Ambalaj

Ambalaj

Bidoane 1 l, 5 l şi 25 l

Bidon 1 l, 5 l şi 25 l
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Sika MaxMix® Rendermix

Aditiv de impermeabilizare concentrat

Aditiv concentrat pentru tencuieli

Întrebuinţări
Sika MaxMix® Waterproofer poate fi utilizat în
situaţiile în care este necesară rezistenţa la apă
pentru:
n Şape
n Tencuieli
n Mortare
etc.

Caracteristici şi Avantaje
n Formulă concentrată  greutate mai mică a
ambalajului
n Uşor de dozat şi de folosit
n Reduce absorbţia de apă şi penetrarea acesteia
în elementul tratat
n Îmbunătăţeşte lucrabilitatea
n Reduce acţiunea sărurilor

Întrebuinţări
Sika MaxMix® RenderMix este special formulat
pentru mortarele de tecuială.

Caracteristici şi Avantaje
n Formulă concentrată  greutate mai mică a
ambalajului
n Uşor de dozat şi de folosit
n Îmbunătăţeşte lucrabilitatea
n Creşte rezistenţa la apă
n Reduce eflorescenţele şi inhibă acţiunea sărurilor

Culoare:

Culoare:

Roşu

Galben

Ambalaj:

Ambalaj:

Sticlă de 1 l, cu dozator

Sticlă de 1 l, cu dozator

Sika MaxMix® Plasticiser

Sika MaxMix® Frostproofer

Aditiv plastifiant concentrat

Aditiv concentrat anti-îngheţ

Întrebuinţări
Sika MaxMix® Plasticiser poate fi folosit la
n Mortare de zidărie
n Mortare de tencuială
n Şape
n Mortare de nivelare

Caracteristici şi Avantaje
n Formulă concentrată  greutate mai mică a
ambalajului
n Uşor de dozat şi de folosit
n Îmbunătăţeşte lucrabilitatea
n Reduce apariţia fisurilor
n Îmbunătăţeşte rezistenţa la îngheţ/dezgheţ

Întrebuinţări
Sika MaxMix® Frostproofer poate fi folosit la prepararea mortarelor şi a betoanelor nearmate.

Aditivi Mortare şi Betoane

Sika MaxMix® Waterproofer

Caracteristici şi Avantaje
n Formulă concentrată  greutate mai mică a
ambalajului
n Uşor de dozat şi de folosit
n Asigură întărirea rapidă a betonului
n Coboară temperatura de lucru până la -2°C

Culoare:

Culoare:

Maron

Galben pal

Ambalaj:

Ambalaj:

Sticlă de 1 l, cu dozator

Sticlă de 1 l, cu dozator
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Sika® FS-1

Colorant lichid concentrat

Aditiv anti-îngheţ pentru turnarea betonului la temperaturi joase

Întrebuinţări
Sika MaxMix® Color poate fi folosit pentru
colorarea:
n Mortarelor
n Mortarelor
n Şapelor
n Mortarelor

de zidărie
de tencuială
de nivelare

Caracteristici şi Avantaje
n Formulă concentrată  greutate mai mică a
ambalajului
n Uşor de dozat şi de folosit
n Dispersare rapidă a culorii
n Mult mai uşor de folosit faţă de alţi coloranţi sub
formă de pulbere
n Sistemul de dozare foarte precis reduce riscul de
variaţie a culorii

Aditivi Mortare şi Betoane

Sika MaxMix® Color

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Sika FS-1 este un aditiv anti-îngheţ, fără clorid,
n Amestecat în masa betonului, îmbunatăţeşte lueconomic şi sigur, pentru betonări pe timp friguros.
crabilitatea betonului proaspăt fără să antreneze
aer
Se adăuga în beton armat la construcţii supra şi
n Accelerează reacţia cimentului şi implicit prosubterane:
cesul de întărire a betonului >> Prin aceasta, în
n În cazul frigurilor uşoare peste zi
cazul betonărilor pe timp friguros, betonul atinge
n Dacă aşteptăm îngheţ peste noapte
rezistenţele necesare pentru a rezista la îngheţ
n Dacă urmează o perioadă friguroasă
(5 N/mm2) în timp foarte scurt.
n Se poate combina cu fluidizanţi (BV) sau
superfluidizanţi (FM) fără efecte secundare de
întârziere de priză

Culori:

Culoare

Roşu, negru, maron,
galben

Gri deschis

Ambalaj:
Sticlă de 1 l, cu dozator

Ambalaj
Bidon 4 kg, 25 kg şi
200 kg

Sika® Separol
Agent de separare fără solvenţi, aplicabil prin vopsire sau pulverizare,
pentru cofraje
Caracteristici şi Avantaje
Întrebuinţări
n Pentru a asigura separarea dintre beton şi cofra- n Mortare şi tencuieli cimentoase
jele din lemn, metal, plastic, etc.
n Dale de beton
n Pentru a proteja malaxoare, maşini de transport
n La toate tipurile de betoane şi mortare decorative
şi scule care vin în contact cu betonul proaspăt
n Poate fi aplicat cu pensula, rola, cârpa sau prin
pulverizare

Culoare:
Galben

Ambalaj:
Bidon 3 l, 27 l şi 200 l
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Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

Sikagard®-700 S
Sikagard®-703 W
Sikagard®-71 W
Sikagard®-715 W
Sikagard®-719 W
Sikagard®-905 W
Sikagard®-907 W
Sika® TopClean-T

Curăţare / Protecţii

Experienţa noastră - beneficiul dvs.
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Sikagard®-71 W

Tratament exterior de hidrofobizare a suprafeţelor, pe bază de siloxan

Soluţie transparentă de protecţie a pereţilor exteriori şi a faţadelor

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Protecţie transparentă pentru materiale expuse
n Creşte rezistenţă substratului la pătrunderea apei
precum beton, ciment, suprafeţe din cărămidă
n Reduce capilaritatea
etc.
n Îmbunătăţeşte rezistenţa la îngheţ şi la săruri
n Pătrunde bine în substrat, asigurând respingerea
anti-îngheţ
apei, dar permiţând suprafeţelor să respire.
n Reduce pătrunderea prafului în porii stratului
suport
n Îmbunătăţeşte calităţile stratului termo-izolator
n Nu pătează şi nu schimbă culoarea substratului
n Potrivit pentru protecţia betonului
n Conţine solvenţi

Caracteristici şi Avantaje
Întrebuinţări
n Hidrofobizant pe bază de apă, pentru faţade şi
n Îmbunătăţeşte rezistenţa faţadelor la pătrunderea
pereţi exteriori
apelor de la suprafaţă
n Se poate aplica pe o multitudine de substraturi ca n Îmbunătăţeşte rezistenţa la murdărie, împiedică
beton, mortar, zidarie, caramidă, piatră, fibrocicreşterea lichenilor
ment etc.
n Produsul nu afectează imaginea substratului
n Permeabil la vapori de apă
n Nu poate fi vopsit

Curăţare / Protecţii

Sikagard®-700 S

Culoare:

Culoare

Transparent

Transparent

Ambalaj:

Ambalaj

Bidon 2 l, 5 l şi 25 l

Bidon 2 l, 5 l şi 20 l

Sikagard®-703 W

Sikagard®-715 W

Tratament invizibil împotriva umidităţii

Soluţie monocomponentă pe bază de apă pentru îndepărtat licheni şi
alge

Întrebuinţări
n Sikagard-703W hidrofobizează faţadele şi
protejează materialul construcţiei împotriva
apelor pluviale
n Sikagard-703 W poate fi aplicat pe o multitudine de substraturi ca: beton, mortar, zidărie,
caramidă, piatră, fibrociment etc.

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
Pentru îndepărtarea completă a muşchilor, lichenilor n L ichid pe bază de apă cu performanţe de
şi altor contaminanţi similari de pe substraturi
curăţare excelente pe suprafeţe netede sau
obişnuite din interiorul şi exteriorul construcţiei
poroase
(acoperişuri, balustrade, aticuri, pazii, terase,
nP
 enetrare bună şi putere mare de dispersie
balcoane, marchize, pereţi, pardoseli, ferestre de
nB
 iodegradabil conf EN 29888
lemn sau plastic) sau pe piatră ornamentală, pietre n N
 u conţine solvenţi organici
funerare etc.
nF
 ără conţinut de fosfaţi
nN
 u degajă vapori toxici sau iritanţi (fără pericol la
aplicări interioare)
nC
 ompatibil cu majoritatea materialelor de
construcţii

Caracteristici şi Avantaje
n Capacitate deosebită de respingere a apei
n Îmbunătăţeşte rezistenţa faţadelor
la pătrunderea apelor de la suprafaţă
n Tratamentul este invizibil, nemodificând aspectul
sau porozitatea suprafeţelor
n Efect de respingere a apei permiţând substratului
să respire, protecţia materialelor de construcţii
împotriva apelor pluviale
n Poate fi acoperit cu diverse vopsele

Culoare

Culoare

Albicios la aplicare
Transparent după uscare

Transparent

Ambalaj
Bidon 2 l, 5 l şi 20 l

Ambalaj
Bidon 2 l şi 5 l,
Spray 500 ml
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Sikagard®-907 W

Soluţie de curăţare universală pentru suprafeţe rezistente la alcali

Protecţie pentru dale din beton şi stabilizator pentru rosturile pavajului

Întrebuinţări
Curăţă uleiurile, grăsimile, funinginea etc. chiar şi
atunci când acestea sunt în cantităţi excesive.

Caracteristici şi Avantaje
Întrebuinţări
Protejează dalele de beton şi pardoselile poroase
n Nu contamineză mediul, fără solvenţi
împotriva apei şi a uleiurilor. Penetrează şi întăreşte n Rezistent UV şi la intemperii
nisipul din rost, hidroizolându-l.
n Uşor de aplicat
Poate fi folosit la:
n Previne apariţia vegetaţiei în rosturile dintre
n Terase
plăcile de pavaj
n Alei
n Lasă suprafeţele să respire
n Parcări auto
n Reduce eroziunea nisipului
n Peste pavaj, granit sau beton
n Ajută la curăţarea substratului
n Reduce întreţinerea

Poate fi aplicat pe toate tipurile de materiale
rezistente la alcali:
n Cărămidă, piatră naturală şi artificială
n Beton
n Gresie, faianţă, teracotă
n Materiale sintetice, plastic
n Lemn tratat şi netratat
n Metale (fier, oţel)
n Suprafeţe vopsite
n Oglinzi şi sticlă (diluat 1:10)

Caracteristici şi Avantaje
n Pe bază de apă
n Fără solvenţi organici
n Fără fosfaţi
n Uşor de aplicat
n Poate fi aplicat in zonele de procesare a alimentelor

Curăţare / Protecţii

Sikagard®-719 W

Culoare

Culoare

Roşiatic

Albicios la aplicare
Transparent după uscare

Ambalaj

Ambalaj

Spray 500 ml,
Bidon 2 şi 5 l

Bidon 2 şi 5 l

Sikagard®-905 W

Sika® TopClean-T

Tratament contra umidităţii şi a mucegaiului - durificator pentru
suprafeţele umede

Şerveţele de curăţare pentru îndepărtarea murdăriei în construcţii

Întrebuinţări
Caracteristici şi Avantaje
n Previne aparitia umezelii în pereţii tencuiţi,
n Nu schimbă culoarea stratului suport
gletuiţi, din cărămidă sau piatră
n Poate fi vopsit
n Previne apariţia mucegaiului
n Previne apariţia mucegaiului şi a altor bacterii
n Poate fi folosit ca întăritor pentru suprafeţele
n Foarte uşor de aplicat
slabe
n Poate fi aplicat într-un singur strat
n Poate fi folosit ca tratament al suprafeţelor slabe n Rezistent UV
înainte de aplicarea vopselelor
n Dublă acţiune: întăreşte şi impregnează
suprafeţele
n Transparent
n Utilizat atât la interior cât şi la exterior

Întrebuinţări
Sika® TopClean-T sunt şerveţele de curăţare a
mâinilor în cazul în care nu există în apropiere un
loc adecvat unde se pot spăla mâinile.
Sika® TopClean-T curăţă uleiuri, grăsimi, vopsea,
cerneală şi resturi de adezivi sau ciment.

Caracteristici şi Avantaje
n Gata de folosit
n Plăcut la atingere
n Hârtie tratată, greu de rupt
n 2 suprafeţe diferite, una mai fină şi cealaltă mai
dură

Culoare

Culoare

Albicios la aplicare
Transparent după uscare

Alb cu fibre roşii

Ambalaj
Bidon 2, 5 şi 20 l

Ambalaj
Cutie cu 50 şerveţele
(300 * 250 mm)
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Notă
Produsele din acest catalog sunt disponibile în funcţie de stocul existent.
Informaţiile prezentate reprezintă doar o descriere pe scurt a produselor. Imaginile
sunt cu titlu de prezentare, fiind posibil ca ambalajele produselor să difere de imaginile
prezentate în acest catalog.
Înainte de orice utilizare, vă recomandăm să consultaţi cu atenţie fişele tehnice ale
produselor, disponibile gratuit online sau la orice reprezentant de vânzări.

Versiunile electronice ale Catalogului de Distribuţie şi
Catalogului General pot fi consultate/descărcate online,
la www.sika.ro

Fiţi la curent cu ultimele informaţii în pagina noastră
web www.sika.ro

Termeni legali
Sika®, triunghiul Sika®, culorile acestuia şi numele produselor sunt mărci înregistrate (® şi ™) ale Sika AG Baar, Elveţia.
Imaginile şi informaţiile prezentate în acest catalog sunt proprietatea Sika AG.
Copierea, modificarea sau utilizarea lor sau a unor părţi din ele, fără acordul scris al proprietarului, poate duce la
acţionarea în justiţie şi pedepsirea celor găsiţi vinovaţi, în conformitate cu prevederile Legii Drepturilor de Autor şi a
Drepturilor Conexe Nr 8/14.031996, emisă şi adoptată de Parlamentul României.
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Experienţa
din Şantier în Raft
Sika îţi oferă întotdeauna calitate şi expertiză, indiferent de dimensiunea afacerii tale. Am lucrat în
ghaiului şi cel mai lung tunel feroviar din lume, Tunelul Gothard din Elveţia. O gamă largă de produse
pentru sigilări, lipiri, hidroizolări, reparaţii, protecţii şi consolidări structurale, reflectă un secol de
experienţă câştigată în miile de şantiere din lume.
Experienţa noastră - beneficiul dvs.!
Sediu Central
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Birou de vânzări
Bucureşti, Sector 5
Str. Izvor nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45
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cadrul unor proiecte importante, cum ar fi Barajul Itapu din Brazilia, noul Centru Financiar al Shan-

