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a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os kartondobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák! 
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A 600ml-es unipac (zacskós) kiszerelés csak 20 db-os,
a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os karton- 
dobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Tömítő- és ragasztóanyagok
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sikacryl® S
akril hézagtömítő anyag

Egykomponensű rugalmas, akril bázisú hézagtömítő anyag
• beltéri repedések lezárásához
• 10%-os alakváltozási képesség
• diszperziós festékkel átfesthető

fehér  300 ml
 kartus 

 587 Ft/db

Sikasil® C
semleges szilikon tömítő-
anyag

Egykomponensű, semlegesen térhálósodó, rugalmas szilikon tömítőanyag.
• fungicidet tartalmaz (penészedés mentes)
• szaniterekhez és építőipari hézagzáráshoz
• kiváló időjárás- és öregedésállóság

transzparens
fehér

 300 ml
 kartus

 976 Ft/db

Sikasil® Universal
ecetsavas szilikon tömítő-
anyag

Egykomponensű, oldószermentes, ecetsavasan térhálósodó, rugalmas szilikon 
tömítőanyag.
• üvegezéshez és nem porózus felületekre
• kiváló időjárás- és öregedésállóság
• kiválóan tapad sokféle alapfelületen

transzparens
fehér

 280 ml
 kartus

 670 Ft/db

Sanisil®
ecetsavas, szaniter szilikon 
tömítőanyag

Egykomponensű, légnedvesség hatására térhálósodó ecetsavas szilikon, kül- és 
beltéri felhasználásra.
• hosszútávú gomba- és penészállóság
• oldószermentes
• magas nyúlékonyság és rugalmasság

fehér
szürke

 300 ml
 kartus

 1 125 Ft/db

SikaBond® AT Universal
rugalmas poliuretán  
ragasztó és hézagtömítő

Egykomponensű, oldószermentes, elasztikus, poliuretán-hibrid bázisú ragasztó 
és hézagtömítő anyag.
• egykomponensű, felhasználásra kész
• magas tapadási erő
• kiváló időjárás- és öregedésállóság

sötétszürke  300 ml
 kartus

 1 249 Ft/db

SikaBond® T-2
rugalmas poliuretán, 
nagyszilárdságú ragasztó 
 

Poliuretán kötőanyagú, elasztikus, erős rögzítőerejű ragasztó.
• magas kezdeti tapadóerő
• nincs korróziós hatása
• kiváló időjárás- és öregedésállóság
• I-Cure technológia!

fehér  300 ml
 kartus

 2 402 Ft/db

Sikaflex® Crystal Clear
átlátszó univerzális ragasz-
tó-és tömítőanyag

Teljesen átlátszó, a legtöbb felületen alkalmazható, pl. fém, üveg, beton, gipsz, 
gipszkarton, fa, festett zománc, poliészter és műanyag.
• csekély zsugorodás kikeményedéskor
• nedves betonfelületen is alkalmazható
• a legtöbb építési alapfelületen jól tapad

átlátszó 300 ml
kartus

2 351 Ft/db

Sika MaxTack®
gyors kezdeti tapadású 
ragasztóanyag

Vizes bázisú, gyors kezdeti tapadású ragasztóanyag beltéri és fedett kültéri 
alkalmazásra.
• egykomponensű
• erős és tartós tapadású
•  fa, habarcs, beton, szálcement, aluminium, merev PVC, kerámiák, 

polisztirol, ill. festett felületek ragasztására.

törtfehér  300 ml
 kartus

 991 Ft/db

Sikaflex®-11 FC+
ragasztó- és  
tömítőanyag 
 

Poliuretán kötőanyagú ragasztó- és tömítőmassza. Ragasztás és tartós tömíté-
si igény esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt.
•  gyorsított kötőképesség
•  erősen tapadó és tartósan rugalmas
•  kiváló időjárás- és öregedésállóság
•  I-Cure technológia!

betonszürke
fehér

fekete

betonszürke
fehér
bézs

barna
cseresznye

fekete

 600 ml 
unipac

 300 ml 
kartus

3 293 Ft/db

 2 128 Ft/db

SikaHyflex® -250
homlokzati hézagtömítő 
anyag 
 

Poliuretán bázisú, tartósan rugalmas hézagkitöltő anyag. Fokozott igénybevétel 
esetén használjon megfelelő alapozó folyadékot! (lásd termékadatlap)
•  mozgási képesség: 25%(MSZ ISO 9047); +100%/-50% (ASTM C719)
•  átfesthető
•  kiváló időjárás- és öregedésállóság
•  I-Cure technológia!

betonszürke  600 ml
 unipac

 

 2 958 Ft/db

 

Sikaflex® PRO 3
hézagtömítő anyag 
 

Poliuretán bázisú, tartósan rugalmas hézagkitöltő anyag. Tartós tömítési igény 
esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt.
•  padlóhézagok, térburkolatok rugalmas tömítéséhez
•  különösen magas alapváltozási képesség (20%)
•  magas vegyi ellenálló képesség
•  I-Cure technológia!

betonszürke
fehér

fekete

 600 ml
 unipac

 3 054 Ft/db

3 206 Ft/db

* Kizárólag egész raklapos (504 db) rendelésre. Egyedi árakért érdeklődjön kapcsolattartójánál!
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Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

=  mindig elérhető a központi raktárban (a biztonsági 
készlet erejéig)

= rendelésre, 7-10 munkanapos szállítási határidővel
= rendelésre, 4-6 hetes szállítási határidővel

Tömítő- és ragasztóanyagok
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sikadur®-31 AUT  
Normal
műgyanta  
ragasztóhabarcs

Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag.
•  magas szilárdságú ragasztó- és javítóhabarcsként
•  mattnedves betonfelületre feldolgozható
•  jó tapadás sokféle alapfelülethez
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke
világos szürke

 30 kg
 6 kg

 A+B komp.

 2 810 Ft/kg
 3 678 Ft/kg

Sikadur®-31 CF Normal
műgyanta ragasztóhabarcs

Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag.
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke  1,2 kg
 A+B komp.

 6 835 Ft/kg

Sikadur®-31 CF Rapid
műgyanta ragasztóhabarcs

A Sikadur®-31 CF Normal gyorskötésű változata.
•  +5 °C és +20 °C hőmérsékletek közötti feldolgozásra
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke 1,2 kg
 A+B komp.

7 336Ft/kg

Sikadur®-31 AUT Rapid
műgyanta ragasztóhabarcs

A Sikadur®-31 AUT Normal gyorskötésű változata.
•  +5 °C és +20 °C hőmérsékletek közötti feldolgozásra
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke
világos szürke

30 kg
 6 kg

 A+B komp.

3 280 Ft/kg
4 122 Ft/kg

Sika® BlackSeal BT
butilkaucsuk tömítő-  
és ragasztóanyag

Egykomponensű, butilkaucsuk hézagkitöltő és ragasztóanyag.
•  különféle alapfelületeken alapozás nélkül is jól tapad
•  akár nyirkos alapfelületre is alkalmazható
•  bitumenes tetőszigetelés ragasztására is alkalmas
•  7,5%-os alakváltozási képesség

fekete  300 ml
 kartus

 931 Ft/db

Sika® AnchorFix®-1 
(2 db statikus keverővel 
csomagolva)
gyorsan kötő tőcsavar 
ragasztó

Gyorsan szilárduló, kétkomponensű, metakrilát bázisú tőcsavar ragasztó.
•  betonacélok, csavarok rögzítésére betonban, -10 °C-tól +30 °C-ig,
•  hagyományos kinyomó pisztollyal bedolgozható,
•  gyors kötésű
Anyagigény: a csavar melletti 2-3 mm-es hézagot teljesen töltsük ki, vagy lásd 
adatlap!
További vegyi dűbeleinkről érdeklődjön kapcsolattartójánál!

világos szürke  300 ml 
kartus

+2 statikus 
keverőcsőr

 3 226 Ft/db

Sika® statikus keverő
keverőcsúcs

Extra keverőcsúcs a Sika AnchorFix-1 tőcsavar ragasztó újbóli felhasználásához 
– időjárástól, hőmérséklettől függően 3-80 percen túl.
Anyagigény: szükség esetén 1-1 db.

 10 db-os 
csomag

 3 720 Ft/cs.

Sika® furatpersely
segédeszköz

Perforált hüvely, a Sika® AnchorFix®-1 tőcsavar ragasztó  
üreges falazóelemben történő felhasználásához.
•  csökkenti a ragasztófelhasználás veszteségét 
•  gazdaságos
•  különböző mérettel igazodik az igényekhez
Anyagigény: lyukanként 1-1 db.

szürke
 10 db-os cs. 
 10 db-os cs.
 10 db-os cs.

 2 362 Ft/cs.
 2 953 Ft/cs.
 2 953 Ft/cs.

SikaSwell® S-2
vízre duzzadó tömítőkitt

Pisztollyal kinyomható, vízre duzzadó, egykomponensű, poliuretán kötőanyagú 
kitt, munkahézagok vízzáró tömítéséhez.
•  max. 20 m vízoszlop magasságig
•  optimalizált duzzadóképesség
•  térfogatváltozás: >100% (7 nap után)
Kiadósság: 1 db kartusból kb. 3-4 m hosszú munkahézag tömítés készíthető.

oxidvörös

oxidvörös

 300 ml
 kartus

600 ml
 unipac

 3 852 Ft/db
 

7 427 Ft/db

Sika® Plus-1
hajlítható, forgatható 
keverőcsúcs

Szupercsőr, hogy minden területet el lehessen érni és tömíteni.
Alumínium házas kartusokhoz, pl.: Sikaflex®, SikaBond®, SikaSwell® tömítő- és 
ragasztó anyagokhoz.

 4 db-os 
csomag

 1 830 Ft/cs

Sika® Plus-2
hajlítható, forgatható 
keverőcsúcs

Szupercsőr, hogy minden területet el lehessen érni és tömíteni.
Alumínium házas kartusokhoz, pl.: Sikaflex®, SikaBond®, SikaSwell® tömítő- és 
ragasztó anyagok.

 4 db-os 
csomag

 1 602 Ft/cs

Sika® háttérkitöltő profil
polietilén habhurka

Zártcellás, nem korhadó, kör keresztmetszetű polietilénhab 
elem a fugák mélyebb részének kitöltéséhez. Megkönnyíti az 
ideális szélesség-mélység arány elérését, biztosítja a fuga-
széleken a nagyobb keresztmetszetű tapadást, meggátolja a 
hézagtömítő anyag hézagfenéken történő letapadását, valamint 
tömítőmasszát takarít meg.
Anyagfelhasználás: 1 m/m

szürke  méter
 méter
 méter
 méter
 méter
 méter
 méter
 méter

129 Ft/m
152 Ft/m
177 Ft/m

235 Ft/m
293 Ft/m
367 Ft/m
463 Ft/m
610 Ft/m

Sika® Primer-3 N
alapozó folyadék

Egykomponensű alapozó bevonat porózus és tömör alapfelületekre Sikaflex® és 
SikaHyflex® hézagtömítő anyagok alá a tapadás fokozására, a hézagszélek felőli 
nedvesség blokkolására, a tartós és erős tapadás érdekében.
Anyagigény: kb. 150 ml/m², ami kb. 100-120 fm fuga alapozását jelenti 1 liter 
anyagból.

színtelen  1 liter
 0,25 liter

 9 501 Ft/l  
 4 352 Ft/db

Sika® Tooling Agent N
simító folyadék

Építőipari alkalmazásokra kifejlesztett vizes bázisú, oldószermentes simítófo-
lyadék a frissen bedolgozott Sikaflex® anyagok felületének elsimítására.

színtelen 1 liter 2 109 Ft/l

Ø 6 mm
Ø 10 mm
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm

átmérő/hossz:
15 / 85 mm
15 /130 mm
20 / 85 mm
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A 600ml-es unipac (zacskós) kiszerelés csak 20 db-os,
a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os karton- 
dobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Hidegburkolati ragasztási rendszer – 
kiegyenlítés, szigetelés, ragasztás, fugázás
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sika® Level-01 Primer
alapozó

Ásványi alapfelületek akrilgyanta alapozó- és felületzáró anyaga a Sikafloor® 
Level aljzatkiegyenlítők előtti feldolgozásra.
Aljzatkiegyenlítők vagy fokozott igénybevételű, cementbázisú burkolatra-
gasztások alá.
Anyagigény: 0,1-0,2 kg/m², az 1:3 arányban vízzel hígított anyagból.

fehér
fehér

 25 kg
 5 kg

 1 616 Ft/kg
 1 816 Ft/kg

Sika® Level
aljzatkiegyenlítő

Önterülő, pumpálható, cementbázisú aljzatkiegyenlítő. Kerámia, kő és úsztatott 
padlók alá.
•  rétegvastagság: 3-15 mm.
•  alacsony zsugorodású
•  6 óra múlva járható 
•  padlófűtés esetén is alkalmazható
Anyagigény: kb. 1,55 kg/m²/mm.

szürke  25 kg  159 Ft/kg

SikaTop® Seal 107
vízzáró készhabarcs

Kétkomponensű, közepesen rugalmas vízzáró készhabarcs, ragasztott kerámia 
burkolat alatti szigeteléshez.
•  aknák, medencék vízzáró szigeteléseként.
•  védőbevonatként betonszerkezeteken
•  fürdőszobában, zuhanyozóban ragasztott burkolat alatti szigetelésként
•  2 rétegben, rétegenként 1,5-2 mm-es vastagságban
Anyagfelhasználás: kb. 1,5 kg/m²/mm, min. vastagság 2 mm. (összesen kb. 3-4 
kg/m2)

szürke  25 kg
 A+B komp.

 480 Ft/kg

Sikalastic®-200 W
hengerelhető  
vízszigetelés

Feldolgozásra kész, egykomponensű, oldószermentes, folyékony, flexibilis, repe- 
désáthidaló üzemi víz elleni szigetelőanyag, burkolólapok alatti vízszigetelésre.
•  egykomponensű: felhasználásra kész,
•  alkalmas vízszintes és függőleges feldolgozásra,
•  alkalmas padlófűtéses aljzatra,
•  repedésáthidaló,
•  gyorsan csempézhető
Anyagfelhasználás: kb. 1,2 kg/m²/mm, ajánlott vastagság kb. 1 mm.

sárga  25 kg
 

 1 536 Ft/kg

Sikalastic®-152
kenhető vízszigetelés

Kétkomponensű szálerősített habarcs, nagyon kedvező rugalmassági modulus-
sal, lúgálló polimerrel, módosított cementtel vízzáráshoz, vízszigeteléshez és 
betonvédelemhez valamint rugalmas betonvédelemként.
•  rugalmas vízszigetelés és betonvédelem egy termékben,
•  könnyen feldolgozható nagyon magas páratartalom mellett is,
•  kissé nedves felületekre is felhordható,
•  nincs megcsúszás: könnyen feldolgozható, függőleges falfelületekre is,
•  gyors kötés alacsony hőmérsékleten is,
•  repedésáthidaló
Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m²/mm, min. vastagság 2 mm.

szürke  33 kg
 A+B komp.

 898 Ft/kg

SikaSeal®-210 Migrating
cementkötésű vízszigetelő 
habarcs

Egykomponensű vízszigetelő habarcs, ózonálló, kristályosodó adalékanyaggal 
(kristályosító adalékokat tartalmaz), mely védi a betont a vízbehatolás ellen.
•  csak vizet kell hozzáadni
• mélyen behatol a szerkezet pórusaiba
• csökkentik a kapilláris vízfelvételt
• páraáteresztő
• fagyálló
• mechanikusan vagy kézzel is felhordható

szürke 25 kg 302 Ft/kg

SikaBond®-T8
rugalmas poliuretán vízszi-
getelés és ragasztó

Rugalmas, poliuretán, kenhető vízszigetelés és hidegburkolati ragasztóanyag. 
Két felhasználási terület – egy termék!
kenhető vízszigetelésként és hidegburkolati ragasztóanyagként használható,
•  magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú kerámialapokhoz,
•  beltéri és kültéri padlófelületre,
•  extrém rugalmas, repedésáthidaló, hajlaterősítő szalag alkalmazása elhagyható
Anyagfelhasználás: kb. 1,0-1,5 kg/m²/réteg (szigetelés+ragasztás)

sárga  13,4 kg  1 856 Ft/kg

Sika® SealTape-S
hajlaterősítő szalag

A kerámiaburkolatok alatti kent vízhatlan szigetelési rendszerek kiegészítője-
ként.
•  vízszintes és függőleges szigetelések mozgási és csatlakozási hézagaihoz
•  kül- és beltéri használatra
•  -30 °C-tól +90 °C-ig rugalmas anyagtulajdonságok
•  ellenáll víznek, UV sugárzásnak
Anyagfelhasználás: 1 m/m

sárga  50 m
 10 m

 521 Ft/m
 9 163 Ft/tek.
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Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

=  mindig elérhető a központi raktárban (a biztonsági 
készlet erejéig)

= rendelésre, 7-10 munkanapos szállítási határidővel
= rendelésre, 4-6 hetes szállítási határidővel

Hidegburkolati ragasztási rendszer – 
kiegyenlítés, szigetelés, ragasztás, fugázás
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sika® Ceram-500 Ceralastic
2 az 1-ben vízszigetelő és 
csemperagasztó habarcs
C2E S2, CM02P és PIMCIR 
besorolású

Egykomponensű, szálerősített, gyorsan kötő, C2ES2, CMO2P és PIMCIR besoro-
lású cement habarcs, csempék ragasztásához és vízszigeteléshez.
Anyagszükséglet:
1,2 kg/m² minden mm vastagsághoz

cement- 
szürke

 20 kg 1 118 Ft/kg.

Sika® Primer-11 W
szintetikus gyanta bázisú  
alapozó cementes és gipszes 
alapfelületekre

A szerves kopolimer, speciális adalékanyagokat tartalmazó vizes emulziós 
Sika®Primer-11 W alapozóként alkalmazható cementkötésű aljzatokra és vakola-
tokra, gipszlapokra és gipszkartonra, anhidrit vagy cement esztrichekre.

vörös 5 kg 3 848 Ft/kg

Sika® Primer-21 W
vizes bázisú epoxigyanta 
alapozó cementes és gipszes 
alapfelületekre

A vizes bázisú, töltőanyagot és speciális adalékanyagot tartalmazó, epoxigyanta 
bázisú vizes diszperziós Sika ®Primer-21 W alapozóként vagy tapadóhídként 
alkalmazható különféle típusú alapfelületekre (fa és faforgács, kerámialap, kő, 
PVC és linóleum).

világoskék 2 kg 7 363 Ft /kg.

Sika® Ceram-220
flexibilis csemperagasztó 
C2TE

Magas minőségű, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú, C2TE osztályú 
csemperagasztó.
•  magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú kerámia és gres lapokhoz
•  bel- és kültéri felületre,
•  magas hajlító szilárdságú,
•  hosszú nyitott idejű,
•  tixotróp,
Anyagszükséglet:  ~2-3 kg/m² (mozaik lapok) 

~3-4 kg/m² (20 × 20 - 40 x 40 cm-es lapok) 
~4-7 kg/m² (nagyobb lapok és kültér)

cement- 
szürke

 25 kg  137 Ft/kg

Sika® Ceram-225
flexibilis csemperagasztó 
C2TES1

Magas minőségű, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú, C2TES1 osztályú 
csemperagasztó.
•  magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú lapokhoz
•  padlófűtés esetén és régi burkolatra is
•  bel- és kültéri felületre, teraszra, medencébe stb.
•  alapozó nélkül feldolgozható
Anyagszükséglet:  ~2-3 kg/m² (mozaik lapok) 

~3-4 kg/m² (20x20-cm-es lapok) 
~4-7 kg/m² (nagyobb lapok és kültér)

cement- 
szürke

 25 kg  171 Ft/kg

Sika® Ceram 205 Large 
flexibilis, fehér csempera-
gasztó C2TE

Magas minőségű, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú, C2TE osztályú fehér 
csemperagasztó.
•  magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú kerámialapokhoz
•  padlófűtés esetén és régi burkolatra is
•  bel- és kültéri felületre, teraszra, medencébe stb.
•  alapozó nélkül feldolgozható
Anyagszükséglet:  ~2-3 kg/m² (mozaik lapok) 

~3-4 kg/m² (20x20-cm-es lapok) 
~4-7 kg/m² (nagyobb lapok és kültér)

fehér  25 kg  286 Ft/kg

Sika® Ceram CleanGrout
burkolólapok cementes 
fugázóanyaga

Kerámiaburkolatok flexibilis, nagyteljesítményű cementes fugázó anyaga, a 
burkolólapok közötti hézagok kitöltésére.
•  MSZ EN 13888 szerint CG2 WA osztályú
•  1 és 8 mm közötti hézagokhoz
•  beltéri és kültéri felületre
•  padlófűtés esetén és medencében is, üvegmozaikhoz is
•  10 színben raktáron, további 15 színben rendelésre!
Anyagfelhasználás: lapmérettől függően pl. 30/30 cm-es lapburkolathoz 5 mm-
es hézag esetén 0,47 kg/m². 

ash
beige

antracit
white

manhattan
ruby

brown
caramel

5 kg  415 Ft/kg
415 Ft/kg
415 Ft/kg
415 Ft/kg
415 Ft/kg
455 Ft/kg
473 Ft/kg
473 Ft/kg

Sika® Ceram LatexGrout
S1 adalékszer 
fugázóanyaghoz

Szintetikus gumi adalékszer cementbázisú fugázóanyagokhoz.
Keverjük a Sika® Ceram CleanGrout-hoz víz helyett, ezáltal nagyobb lesz a fuga 
vízállósága,  növeli a tapadást a burkolólaphoz, növeli a felületi keménységet, 
növeli a rugalmasságot, növeli a mechanikai szilárdságot valamint csökkenti a 
nedvszívó képességet.
Anyagszükséglet:  5 kg SikaCeram® CleanGrouthoz: 1,5 kg SikaCeram® 

LatexGrout szükséges (S1 osztály)
Sűrűség: 1,08 kg / liter 

 1 kg  1290 Ft/kg
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A 600ml-es unipac (zacskós) kiszerelés csak 20 db-os,
a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os karton- 
dobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Vízszigetelés
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sika® Ceram EpoxyGrout
burkolólapok epoxigyanta 
fugázóanyaga

Kétkomponensű epoxi fugázóhabarcs. Medencék, erős forgalomnak vagy savas 
behatásnak kitett padlók fugázásához.
•  2-20 mm-es hézagokhoz
•  nagyon könnyen tisztítható
Anyagfelhasználás: lapmérettől függően pl. 30/30 cm-es lapburkolathoz 4 mm-
es hézag esetén 0,44 kg/m².

fekete 5 kg 1 975 Ft/kg

Sika® Ceram  
EpoxyRemover
epoxi fugázó eltávolító

Eltávolító- tisztító folyadék epoxi fugázókkal történő munkavégzéshez.
Anyagfelhasználás: felhasználástól függően.

átlátszó  2 kg  1 435 Ft/kg

Sikasil® C
semleges szilikon tömítő-
anyag

Egykomponensű, semlegesen térhálósodó, szilikon tömítőanyag.
•  fungicidet tartalmaz (penészedés mentes)
•  szaniterekhez és építőipari hézagzáráshoz
•  kiváló időjárás- és öregedésállóság

transzparens
fehér

 300 ml
 kartus

 976 Ft/db

Sanisil®
ecetsavas, szaniter szilikon 
tömítőanyag

Egykomponensű, légnedvesség hatására térhálósodó ecetsavas szilikon, kül- és 
beltéri felhasználásra.
•  hosszútávú gomba- és penészállóság
•  oldószermentes
•  magas nyúlékonyság és rugalmasság

fehér
szürke

 300 ml
 kartus

 1 125 Ft/db

Sika®-4a
Kötésgyorsító
adalékszer erős vízbetö-
réshez

Kötésgyorsító adalékszer felületi előszigeteléshez a főszigetelés előtt. Ce-
menttel történő összekeverésével egy különösen gyorsan kötő vízzáró „dugó” 
készíthető.
•  a kötés 15-50 másodperc alatt bekövetkezik
•  klorid- és oldószermentes
Anyagszükséglet: cement tömegének kb. 10-20%-a

színtelen  5 kg
 1 kg

 1 611 Ft/kg
 3 005 Ft/kg

Sika®-110 HD
vízzáró, vízszigetelő habarcs

Cementkötésű, merev vízszigetelő habarcs az ivóvízellátás területére. Erős ta-
padásának köszönhetően bírja a negatív víznyomást is, így alkalmazható pincék 
utólagos belső falszigetelésére is.
Feldolgozható: 3 – 10 mm között kézzel vagy géppel.
Anyagszükséglet: kb. 2 kg/m2 mm-ként

fehér  25 kg  488 Ft/kg

Sika® Minipack®  
Waterproofing
Mortar
szigetelő, vízzáró habarcs
(Sika® MonoTop®-109 
Waterproofing)

Egykomponensű, vízzáró javítóhabarcs kisebb javítási munkálatokhoz, 2-3 mm 
vastagságban.
•  vízálló, vízszigetelő
•  jó tapadás általános építőipari felületen
•  gyors szilárdulás
•  optimális kiszerelés a kisebb munkákhoz
Anyagszükséglet: 1,8 kg/m²/mm.

betonszürke  5 kg  504 Ft/kg

SikaTop® Seal 107
vízzáró készhabarcs

Kétkomponensű, közepesen rugalmas vízzáró készhabarcs, ragasztott kerámia 
burkolat alatti szigeteléshez.
•  aknák, medencék vízzáró szigeteléseként.
•  védőbevonatként betonszerkezeteken
•  fürdőszobában, zuhanyozóban ragasztott burkolat alatti szigetelésként
•  2 rétegben, rétegenként 1,5-2 mm-es vastagságban
Anyagfelhasználás: kb. 1,5 kg/m²/mm, min. vastagság 2 mm. (összesen kb. 3-4 
kg/m2)

szürke  25 kg
 A+B komp.

 480 Ft/kg

Sikalastic®-200 W
hengerelhető vízszigetelés

Feldolgozásra kész, egykomponensű, oldószermentes, folyékony, flexibilis, repe-
désáthidaló üzemi víz elleni szigetelőanyag, burkolólapok alatti vízszigetelésre.
•  egykomponensű: felhasználásra kész,
•  alkalmas vízszintes és függőleges feldolgozásra,
•  alkalmas padlófűtéses aljzatra,
•  repedésáthidaló,
•  gyorsan csempézhető
Anyagfelhasználás: kb. 1,2 kg/m²/mm, ajánlott vastagság kb. 1 mm.

sárga  25 kg  1 536 Ft/kg
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Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

=  mindig elérhető a központi raktárban (a biztonsági 
készlet erejéig)

= rendelésre, 7-10 munkanapos szállítási határidővel
= rendelésre, 4-6 hetes szállítási határidővel

Vízszigetelés
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sikalastic®-152
kenhető vízszigetelés

Kétkomponensű szálerősített habarcs, nagyon kedvező rugalmassági modulus-
sal, lúgálló polimerrel, módosított cementtel vízzáráshoz, vízszigeteléshez és 
betonvédelemhez valamint rugalmas betonvédelemként.
•  rugalmas vízszigetelés és betonvédelem egy termékben,
•  könnyen feldolgozható nagyon magas páratartalom mellett is,
•  kissé nedves felületekre is felhordható,
•  nincs megcsúszás: könnyen feldolgozható, függőleges falfelületekre is,
•  gyors kötés alacsony hőmérsékleten is,
•  repedésáthidaló
Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m²/mm, min. vastagság 2 mm.

szürke  33 kg
 A+B komp.

 898 Ft/kg

SikaSeal®-210 Migrating
cementkötésű vízszigetelő 
habarcs

Egykomponensű vízszigetelő habarcs, ózonálló, kristályosodó adalékanyaggal 
(kristályosító adalékokat tartalmaz), mely védi a betont a vízbehatolás ellen.
•  csak vizet kell hozzáadni
• mélyen behatol a szerkezet pórusaiba
• csökkentik a kapilláris vízfelvételt
• páraáteresztő
• fagyálló
• mechanikusan vagy kézzel is felhordható

szürke 25 kg 302 Ft/kg

SikaBond®-T8
rugalmas poliuretán vízszi-
getelés és ragasztó

Rugalmas, poliuretán, kenhető vízszigetelés és hidegburkolati ragasztóanyag. 
Két felhasználási terület – egy termék!
•  kenhető vízszigetelésként és hidegburkolati ragasztóanyagként használható,
•  magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú kerámialapokhoz,
•  beltéri és kültéri padlófelületre,
•  extrém rugalmas, repedésáthidaló, hajlaterősítő szalag alkalmazása elhagyható
Anyagfelhasználás: kb. 1,0-1,5 kg/m²/réteg (szigetelés+ragasztás)

sárga  13,4 kg  1 856 Ft/kg 

Sika® SealTape-S
hajlaterősítő szalag

A kerámiaburkolatok alatti kent vízhatlan szigetelési rendszerek kiegészítője-
ként.
•  vízszintes és függőleges szigetelések mozgási és csatlakozási hézagaihoz
•  kül- és beltéri használatra
•  -30 °C-tól +90 °C-ig rugalmas anyagtulajdonságok
•  ellenáll víznek, UV sugárzásnak
Anyagfelhasználás: 1 m/m

sárga  50 m
 10 m

 521 Ft/m
 9 163 Ft/tek.

SikaMur®-InjectoCream-100
injektálható talajnedvesség 
elleni szigetelés

A vízszintes síkon elkészített furatokba történő bejuttatás után egy vízszintes 
víz záró síkot hoz létre, mely megakadályozza a falban felszívódó nedvesség tovább 
jutását.
•  könnyű alkalmazás, egyszerű 600ml-es kinyomópisztollyal és spec. injektáló 

csúccsal (SikaMur® -Injector)   
•  egykomponensű, feldolgozásra alkalmas 
•  gyors, gazdaságos injektálás
Kiadósság: 33 cm vastagú és 10 méter hosszúságú fal esetén a szigeteléséhez 
5,1 db unipac kiszerelés szükséges. További anyagigényeket és technológiai 
információkat lásd a termék  adatlapban!

fehér  600 ml
 unipac

 5 688 Ft/db

SikaMur®-Injector
injektáló csúcs

A SikaMur®-InjectoCream-100 beinjektálásához szükséges tartozék, a 600 ml-
es AVON kézi kinyomópisztoly kiegészítéseként.

 300 mm 
hosszú

 500 mm 
hosszú

 7 459 Ft/db

 8 721 Ft/db

SikaMur ® Dry
sókivirágzást gátló, falszárí-
tó vakolat

Speciális, egykomponensű, sókivirágzást gátló, falszárító habarcs.
•  gúzoláshoz és alapvakolat céljára,
•  kiszárítja a nedves falszerkezetet,
•  az oldott sókat megköti és tárolja, megakadályozza a sókivirágzást
Anyagigény: kb. 15 kg/m²/cm (2 cm vastagság ajánlott)

szürke  25 kg  213 Ft/kg
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A 600ml-es unipac (zacskós) kiszerelés csak 20 db-os,
a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os karton- 
dobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Vízszigetelés
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sika® Mur Finish
sókivirágzást gátló, falszárí-
tó simítóvakolat

Speciális, egykomponensű, sókivirágzást gátló, falszárító finom simítóhabarcs.
•  a felújító vakolat besimítására.
•  kiszárítja a nedves falszerkezetet,
•  páraáteresztő festékkel festhető
Anyagigény: kb. 5 kg/m²

fehér  20 kg  328 Ft/kg

Sika® BlackSeal BT
butilkaucsuk tömítő- és 
ragasztóanyag

Egykomponensű, butilkaucsuk hézagkitöltő és ragasztóanyag.
•  különféle alapfelületeken alapozás nélkül is jól tapad
•  akár nyirkos alapfelületre is alkalmazható
•  bitumenes tetőszigetelés ragasztására is alkalmas
7,5%-os alakváltozási képesség

fekete  300 ml
 kartus

 931 Ft/db

Sika® BlackSeal-301
bitumenes szigetelőanyag

Egykomponensű, szálerősített, oldószeres, bitumenes vízszigetelő anyag.
•  simítóval, spatulyával feldolgozható.
•  rugalmas tulajdonságú alacsony hőmérsékleten
•  UV-sugárzás álló, repedésáthidaló
Anyagfelhasználás: 1,20 kg/m²/mm.

fekete  5 kg  1 144 Ft/kg

Sika® Igasol®-101
bitumen emulzió

Egykomponensű, oldószermentes, bitumen bázisú rugalmas bevonó anyag.
•  beton és falazott szerkezetek vízszigetelésére, talajpára elleni szigeteléshez
•  ecsettel, hengerrel vagy szórva feldolgozható
•  gyorsan szárad (3 óra múlva száraz felület)
•  2 méteres vízoszlop magasságig szigetel
•  nedves felületre is feldolgozható
Anyagszükséglet: 0,45 kg/m2 (alapozás+1 réteg)

barnás fekete 12 liter 1 082 Ft/liter

Sika® Igolflex®-101
bitumenes paszta

Egykomponensű, bitumen bázisú, rugalmas, vastagrétegű bevonó anyag.
•  szerkezetek talajnedvesség elleni szigeteléséhez
•  fogazott glettvassal, vagy airless szórással feldolgozható
•  gyorsan szárad (3 óra múlva száraz felület)
•  7,5 méteres vízoszlop magasságig szigetel
•  nedves felületre is feldolgozható
Anyagszükséglet: összesen 4,5-6 l/m2

barnás fekete 32 liter 972 Ft/liter

Sika® MultiSeal®
bitumenes szigetelő szalag

Öntapadó, modifikált bitumenes vízszigetelő szalag, felső oldalán színes festett 
vagy natúr alumínium fóliával kasírozva.
•  UV-sugárzás álló 
•  átfesthető
•  bitumenes anyagokkal összeegyeztetett
•  alacsony hőmérsékleten is használható
•  Szín: szürke, terrakotta, natúr alumínium
Anyagfelhasználás: szükség szerinti hosszban.

szürke
szürke
szürke
szürke

terrakotta
terrakotta

natúr alumínium
natúr alumínium

 100 mm x 3 m
 100 mm x 10 m
 200 mm x 10 m
 300 mm x 10 m
 200 mm x 10 m
 300 mm x 10 m

 50 mm x 10 m
 100 mm x 10 m

 2 336 Ft/tek.
 4 380 Ft/tek.
 9 120 Ft/tek.

 13 138 Ft/tek.
 9 120 Ft/tek.

 13 138 Ft/tek.
 3 345 Ft/tek.
 5 216 Ft/tek.

SikaSwell® P 2507
vízre duzzadó tömítőszalag

Késleltető filmbevonattal ellátott, trapéz keresztmetszetű légkamrás kiala-
kítású EPDM profil vízre duzzadó bevonattal, munkahézagok, csőáttörések 
tömítésére vízzáró beton szerkezetekben. 
Rögzítés:  sima, száraz felület: Sikaflex-11 FC+: 60 ml/m 

sima, nedves felület: SikaSwell S-2: 60 ml/m 
durva, nedves felület: Sikadur-31 CF/AUT: 0,12-0,24 kg/m

•  Térfogatváltozás: >150% (14 nap után)

piros  10 méter  2 459 Ft/m

SikaSwell® A 2005
vízre duzzadó tömítőszalag

Téglalap keresztmetszetű, tömör kialakítású, vízre duzzadó fugaszalag munka-
hézagok tömítésére. Keresztmetszet: 20 x 5 mm
Rögzítés: mint Sika Swell-P-nél.      Minimális vásárlási mennyiség: 200 fm

halványpiros 20 méter 1 384 Ft/m

SikaSwell® A 2010
vízre duzzadó tömítőszalag

Téglalap keresztmetszetű, tömör kialakítású, vízre duzzadó fugaszalag munka-
hézagok tömítésére. Keresztmetszet: 20 x 10 mm
Rögzítés: mint Sika Swell-P-nél.      Minimális vásárlási mennyiség: 200 fm

halványpiros 10 méter  2 049 Ft/m

SikaSwell® S-2
vízre duzzadó tömítőkitt

Pisztollyal kinyomható, vízre duzzadó, egykomponensű, poliuretán kötőanyagú 
kitt, munkahézagok vízzáró tömítéséhez.
•  max. 20 m vízoszlop magasságig
•  optimalizált duzzadóképesség
•  térfogatváltozás: >100% (7 nap után)
Kiadósság: 1 db kartusból kb. 3-4 m hosszú munkahézag tömítés készíthető.

oxidvörös

oxidvörös

 300 ml
 kartus

600 ml
 unipac

 3 852 Ft/db
 

7 427 Ft/db
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Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

=  mindig elérhető a központi raktárban (a biztonsági 
készlet erejéig)

= rendelésre, 7-10 munkanapos szállítási határidővel
= rendelésre, 4-6 hetes szállítási határidővel

Vízszigetelés
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

SikaSwell®  A Plug
vízre duzzadó dugó

Vízre duzzadó dugó, mely az ankerszárak által kialakított lyukak, hézagok vízzá-
ró lezárására, tömítésére alkalmas. Több cikluson keresztül képes a duzzadásra.

db 338 Ft/db

Sikaflex®-11 FC+
ragasztó- és tömítőanyag

Poliuretán kötőanyagú ragasztó- és tömítőmassza. Ragasztás és tartós tömíté-
si igény esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt.
•  gyorsított kötőképesség
•  erősen tapadó és tartósan rugalmas
•  kiváló időjárás- és öregedésállóság
•  I-Cure technológia!

betonszürke
fehér

fekete

betonszürke
fehér
bézs

barna
cseresznye

fekete

 600 ml 
unipac

 300 ml 
kartus

3 293 Ft/db

 2 128 Ft/db

Sikadur®-31 CF Normal
műgyanta ragasztóhabarcs

Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag.
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke  1,2 kg
 A+B komp.

 6 835Ft/kg

Sikadur®-31 AUT Normal
műgyanta ragasztóhabarcs

Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag.
•  magas szilárdságú ragasztó- és javítóhabarcsként
•  mattnedves betonfelületre feldolgozható
•  jó tapadás sokféle alapfelülethez
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke
világos szürke

 30 kg
 6 kg

 A+B komp.

 2 810 Ft/kg
3 678 Ft/kg

Sikadur®-31 CF Rapid
műgyanta ragasztóhabarcs

A Sikadur®-31 CF Normal gyorskötésű változata.
•  +5 °C és +20 °C hőmérsékletek közötti feldolgozásra
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke 1,2 kg
 A+B komp.

7 336 Ft/kg

Sikadur®-31 AUT Rapid
műgyanta ragasztóhabarcs

A Sikadur®-31 AUT Normal gyorskötésű változata.
•  +5 °C és +20 °C hőmérsékletek közötti feldolgozásra
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke
világos szürke

30 kg
 6 kg

 A+B komp

3 280 Ft/kg
4 122 Ft/kg

Sikadur® Combiflex® SG 
rendszer
vízzáró tömítőrendszer

A rendszer rugalmas, modifikált poliolefin (FPO) anyagú  
dilatációs hézag vízzárására alkalmas szalagból és a hozzá  
tartozó Sikadur® műgyanta ragasztóból (külön tételek) áll. 
 Ivóvizes közegben is alkalmazható. A szalag felületét nem  
kell előkezelni. A típus nevében lévő első szám a szalag- 
 vastagságát jelzi tizedmilliméterben, a második szám a 
 szélességet milliméterben.

világos szürke
. 25 méter
 25 méter
 25 méter
  25 méter
 25 méter
25 méter
25 méter
25 méter

1 687 Ft/m
2 336 Ft/m
3 116 Ft/m

3 984 Ft/m
4 166 Ft/m
3 449 Ft/m
5 125 Ft/m
7 265 Ft/m

Sikagard®-703 W
impregnálószer

Folyékony, oldószermentes, felhasználásra kész emulzió.
•  ásványi alapfelületek hidrofóbizálására, impregnálására
•  csökkenti a vízfelvételt, de páraáteresztő  marad
•  csökkenti a felület szennyeződési hajlamát
Anyagfelhasználás: 150-350 ml/m²

transzparens

transzparens

transzparens

 db (2 liter)

 5 liter

 20 liter

 3 352 Ft/db

 1 512 Ft/l

 1 386 Ft/l

Sikafloor® 400 N Elastic
poliuretán bevonat

Rugalmas, alacsony oldószertartalmú, színes poliuretán, vízzáró fedőbevonat.
•  vízálló, UV-álló (nem sárgul), időjárásálló, különlegesen rugalmas, repedésát-

hidaló
•  könnyű gyalogos közlekedésre
Anyagigény: alkalmazástól függően a 2-3 réteghez kb. 0,8-2,0 kg/m².

szürke RAL 
7032

bézs RAL 
1001

 6 kg  4 160 Ft/kg 

Típus
SG-10 M 100
SG-10 M 150
SG-10 M 200
SG-10 M 250
SG-10 M 300
SG-20 M 150
SG-20 M 200
SG-20 M 300
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A 600ml-es unipac (zacskós) kiszerelés csak 20 db-os,
a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os karton- 
dobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Parketták és egyéb faburkolatok készítéséhez használatos anyagok

Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 
fogyasztói ár

Ft/egység

SikaBond® AT-80
PU-hibrid
parketta ragasztó

Egykomponensű, oldószermentes, rugalmas PU-hibrid parkettaragasztó.
•  egykomponensű, felhasználásra kész,
•  könnyen szétteríthető, csiszolható,
•  rugalmas, hangcsillapító tulajdonságú, padlófűtés esetén is alkalmazható,
•  könnyen eltávolítható a leragasztott parketták felületéről
Anyagfelhasználás:  0,8-1,3 kg/m²

parketta-
barna

 17 kg
műanyag 

kanna

 1 560 Ft/kg

SikaBond® T-40
többrétegű parketták 
ragasztója

Egykomponensű, oldószermentes, rugalmas PU ragasztó, kifejezetten a többré-
tegű parketták alapfelületre történő leragasztására.
•  24 óra múlva járható és csiszolható, padlófűtés esetén is alkalmazható
•  egykomponensű, felhasználásra kész
•  Sikabond Dispenseres bedolgozáshoz is (1800 ml)!
•  könnyen eltávolítható a leragasztott parketták felületéről
Anyagfelhasználás:  0,5-0,9 kg/m²

homokbarna  11 kg
fém kanna

 1800 ml

 1 917 Ft/kg

 4 457 Ft/db

SikaBond®-50 Parquet
parkettaragasztó

Oldószermentes, 1-komp. rugalmas PU ragasztó szalag- és tömör parkettákhoz.
•  alkalmas minden szokásos fafajtához.
•  gyorskötésű, 12 óra múlva csiszolható.
Anyagfelhasználás:  0,8-1,3 kg/m²

parketta-
barna

17 kg
fém kanna

1 534 Ft/kg

SikaBond®-52 Parquet
parkettaragasztó
sávos ragasztáshoz

Oldószermentes, 1-komp. rugalmas PU parkettaragasztó. 
•  alkalmas minden szokásos fafajtához.
•  gyorskötésű, 12 óra múlva csiszolható.
•  Sikabond Dispenseres bedolgozáshoz is!
Anyagfelhasználás:  20-30 ml/m

parketta-
barna

600 ml
1800 ml
unipac/
zacskó

1 944 Ft/db
4 606 Ft/db

SikaBond®-54 Parquet
parkettaragasztó

Oldószermentes, 1-komp. rugalmas PU parkettaragasztó.
•  alkalmas minden szokásos és a problémás fafajtákhoz is, mint a bükk, juhar 

és bambusz
•  padlófűtéses aljzatokhoz is.
•  gyorskötésű, 12 óra múlva csiszolható.
Sikabond Dispenseres bedolgozáshoz is!
I-Cure technológia!
Anyagfelhasználás:  0,7-1,0 kg/m² (13 kg kiszerelés esetén)
Anyagfelhasználás:  600-700 ml/m² (700 ml-es kiszerelés esetén)

parketta-
barna

13 kg
fém kanna

700 ml
unipac/
zacskó

2 173 Ft/kg
2 140 Ft/db

SikaBond® T-2
rugalmas poliuretán, nagy-
szilárdságú ragasztó

Poliuretán kötőanyagú, elasztikus, erős rögzítőerejű ragasztó.
•  magas kezdeti tapadóerő, 
•  nincs korróziós hatása
•  kiváló időjárás- és öregedésállóság
•  I-Cure technológia!

fehér  300 ml
 kartus

 2 402 Ft/db

Sika MaxTack®
gyors kezdeti tapadású 
ragasztóanyag

Vizes bázisú, gyors kezdeti tapadású ragasztóanyag beltéri és fedett kültéri 
alkalmazásra.
• egykomponensű
• erős és tartós tapadású
•  fa, habarcs, beton, szálcement, aluminium, merev PVC, kerámiák, polisztirol

törtfehér  300 ml
 kartus

 991 Ft/db

1

Sikaflex®-11 FC+
ragasztó- és  
tömítőanyag 
 

Poliuretán kötőanyagú ragasztó- és tömítőmassza. Ragasztás és tartós tömíté-
si igény esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt.
•  gyorsított kötőképesség
•  erősen tapadó és tartósan rugalmas
•  kiváló időjárás- és öregedésállóság
•  I-Cure technológia!

betonszürke
fehér, fekete

betonszürke
fehér, fekete

bézs, barna
cseresznye

 600 ml 
unipac

 300 ml 
kartus

3 293 Ft/db

 2 128 Ft/db

Sikafloor®-156
epoxigyanta párazáró 
alapozó

Párazáró, tapadásjavító, pormegkötő, felületerősítő, oldószermentes műgyanta 
bázisú, kétkomponensű alapozó.
•  nagy mechanikai szilárdság, könnyű és egyszerű bedolgozhatóság, rövid 

várakozási idők
Anyagigény: 0,3-0,5 kg/m² alapfelület minőségének függvényében.
Nagyobb kiszerelésekről érdeklődjön kapcsolattartójánál!

sárgás  25 kg 
 10 kg
 3 kg

 A+B komp

 3 144 Ft/kg
 3 394 Ft/kg
 6 675 Ft/kg

SikaPrimer MR Fast
vizes bázisú epoxi párazáró 
alapozó

Oldószermentes, 2-komponensű,vizes bázisú pormegkötő párazáró, tapadásja-
vító folyadék.
•  egyszerűen bedolgozható, szerszám nélkül összekeverhető
•  4 óra múlva burkolható
•  EC-1 minősítésű
Anyagigény: kb. 0,2 kg/m2

fehér 4,2 kg 6 346 Ft/kg
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Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

=  mindig elérhető a központi raktárban (a biztonsági 
készlet erejéig)

= rendelésre, 7-10 munkanapos szállítási határidővel
= rendelésre, 4-6 hetes szállítási határidővel

Parketták és egyéb faburkolatok készítéséhez használatos anyagok

Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 
fogyasztói ár

Ft/egység

Sika® Primer-3 N
alapozó folyadék

Egykomponensű alapozó bevonat porózus és tömör alapfelületekre Sikaflex® és 
SikaHyflex® hézagtömítő anyagok alá a tapadás fokozására, a hézagszélek felőli 
nedvesség blokkolására, a tartós és erős tapadás érdekében.
Anyagigény: kb. 150 ml/m², ami kb. 100-120 fm fuga alapozását jelenti 1 liter 
anyagból.

színtelen  1 liter
 0,25 liter

 9 501 Ft/l  
 4 352 Ft/db

Sikaflex®-290 DC PRO
faburkolatok hézagtömítő 
anyaga

Hajók nemesfa burkolatainak („teakfa deck”) poliuretán bázisú, tartósan rugal-
mas, csiszolható hézagkitöltő anyaga.
•  édes- és tengervízálló,
•  nem okoz korróziót,
•  felületelőkészítés Sika Primer-290 DC-vel,
•  kiváló időjárás- és öregedésállóság,
•  I-Cure technológia!

fekete  600 ml
 unipac
 300 ml
 kartus

 5 947Ft/db

3725 Ft/db

Sika® Primer-290 DC
általános hajóipari alapozó

Alacsony viszkozitású folyadék, amely elősegíti a Sikaflex termékek tapadását 
különböző felületeken, mint pl. fa (teak, mahagóni, oregoni fenyő, parafa), fém, 
alumínium, műanyag és festékkel alapozott felületek.
•  oldószert tartalmaz
Anyagfelhasználás: kb. 50-150 ml/m²

sárgás  250 ml
 

1 liter

9 280 Ft/db

17 798 Ft/db

Sika® Fixing Tape
öntapadó ragasztószalag

3 mm vastagság, 12 mm széles kétoldalon öntapadós ragasztószalag. Kiválóan 
alkalmas kiegészítő elemként a SikaBond®-T2-vel végzett terasz- és egyéb 
burkolatragasztási rendszerhez.
Anyagfelhasználás: 1 m méterenként.

szürke  33 m-es  
tekercs

 8 595 Ft/tek.

Sika® Remover-208
tisztítófolyadék

Tisztítófolyadék a még ki nem kötött Sikaflex® tömítő és ragasztóanyagok 
eltávolítására, valamint festett felületek tisztítására.
•  porózus és tömör felületekre
Anyagigény: a szennyeződés mértékétől függően.

színtelen  1 liter  3 394 Ft/l

Sikadur®-31 CF Normal
műgyanta ragasztóhabarcs

Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag pl. alapfelületi 
repedések összevarrásához.
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke  1,2 kg
 A+B komp.

 6 835 Ft/kg

Sikadur®-31 AUT Normal
műgyanta ragasztóhabarcs

Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag pl. alapfelületi 
repedések összevarrásához.
•  magas szilárdságú ragasztó- és javítóhabarcsként
•  mattnedves betonfelületre feldolgozható
•  jó tapadás sokféle alapfelülethez
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke
világos szürke

 30 kg
 6 kg

 A+B komp.

 2 810 Ft/kg
3 678 Ft/kg

Sikadur®-31 CF Rapid
műgyanta ragasztóhabarcs

A Sikadur®-31 CF Normal gyorskötésű változata.
•  +5 °C és +20 °C hőmérsékletek közötti feldolgozásra
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke 1,2 kg
 A+B komp.

7 336 Ft/kg

Sikadur®-31 AUT Rapid
műgyanta ragasztóhabarcs

A Sikadur®-31 AUT Normal gyorskötésű változata.
•  +5 °C és +20 °C hőmérsékletek közötti feldolgozásra
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke
világos szürke

30 kg
 6 kg

 A+B komp.

3 280 Ft/kg
4 122 Ft/kg

Sika® Layer Perforált alá-
tétlemez
parketta alátétlemez

3 mm vastag, 1,5 m széles, 16,66 m hosszú perforált, polietilén habanyag lemez.
•  a Sika® AcouBond®-rendszer részeként,
•  hatékony lépéshang-csillapító hatás,
•  csekély ragasztóanyag felhasználás,
•  600 ml-es kiszerelésű Sikaflex® T52 ragasztóval együtt használandó
Anyagfelhasználás: 1 m²/m²

fekete  25 m²-es 
tekercs

20 054 Ft/tek.
 

Sika® Teak C+B
tisztító folyadék

Magas minőségű, biológiailag lebomló tisztító  és helyreállító folyadék teakfa 
fedélzethez.

 0,5 liter  3 480 Ft/0,5 l

Sika® Teak Oil
olajos viasz tartalmú 
ápolószer

A Sika® Teak Cleaner-rel tisztított és Sika® Teak Brightenerrel kezelt teakfa 
fényének megőrzése érdekében használandó. Kihangsúlyozza a fa mintázatát 
és megôrzi a teakfa rugalmasságát. A kezelt felületek könnyen tisztíthatóvá, 
csúszásmentessé, UV állóvá válnak.
•  1 liter kb. 15 m²-re elegendő
Anyagigény: 60-80 ml/m²

 0,5 liter
4 liter

 3 033 Ft/db
4 524 Ft/l
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A 600ml-es unipac (zacskós) kiszerelés csak 20 db-os,
a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os karton- 
dobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Betonjavító anyagok
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sikadur®-31 CF Normal
műgyanta ragasztóhabarcs

Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag pl. alapfelületi 
repedések összevarrásához.
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke  1,2 kg
 A+B komp.

 6 835 Ft/kg

Sikadur®-31 AUT Normal
műgyanta ragasztóhabarcs

Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag pl. alapfelületi 
repedések összevarrásához.
•  magas szilárdságú ragasztó- és javítóhabarcsként
•  mattnedves betonfelületre feldolgozható
•  jó tapadás sokféle alapfelülethez
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke
világos szürke

 30 kg
 6 kg

 A+B komp.

 2 810 Ft/kg
3 678 Ft/kg

Sikadur®-31 CF Rapid
műgyanta ragasztóhabarcs

A Sikadur®-31 CF Normal gyorskötésű változata.
•  +5 °C és +20 °C hőmérsékletek közötti feldolgozásra
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke 1,2 kg
 A+B komp.

 7 336 Ft/kg

Sikadur®-31 AUT Rapid
műgyanta ragasztóhabarcs

A Sikadur®-31 AUT Normal gyorskötésű változata.
•  +5 °C és +20 °C hőmérsékletek közötti feldolgozásra
Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm3 üregtérfogathoz.

világos szürke
világos szürke

30 kg
 6 kg

 A+B komp.

3 280 Ft/kg
4 122 Ft/kg

Sika® MonoTop®-910 N Korrózióvédő és tapadásközvetítő egykomponensű cementhabarcs. 
Anyagigény: betonacél védelemként 4 kg/m², tapadóhídként 1,5-2,0 kg/m².

betonszürke  25 kg  364 Ft/kg

Sika® MonoTop®-412 N Szálerősített, csekély zsugorodású cementhabarcs 5-50 mm vastagságú javítá-
sokhoz. MSZ EN 1504-3 szerint R4 osztály.
Anyagigény: kb. 1,8 kg/m² 1 mm-es vastagságonként.

betonszürke  25 kg  291 Ft/kg

Sika® MonoTop®-723 N Műanyaggal javított, egykomponensű, pórustömítő és simító cementhabarcs, 
1-5 mm vastag simításhoz. MSZ EN 1504-3 szerint R3 osztály.
Anyagigény: kb. 1,7 kg/m² 1 mm-es vastagságonként.

betonszürke  25 kg  340 Ft/kg

Sika Rep® S Kézi és gépi feldolgozású műanyagszál tartalmú egykomponensű javítóhabarcs. 
•  csekély zsugorodású,
•  R3-as szerkezeti javítóhabarcs (MSZ EN 1504-3)
•  rétegvastagság egy rétegben: 5-20 mm
Anyagigény: kb. 17,5 kg/m² 10 mm-es vastagsághoz.

betonszürke  25 kg  218 Ft/kg

Sika® Cosmetic-L/-D Világos / sötét, egykomponensű kozmetikai habarcs helyi és felületi betonjaví-
táshoz.
• világos (Sika® Cosmetic-L) és a sötét (Sika® Cosmetic-D) változatok
összekeverésével lehetővé válik a kozmetikai habarcs egyéni színbeállítása
• helyi javítások 20 mm-ig
• felületi alkalmazás: 2 mm-ig résmentesen felhordható
• víz adagolásával beállítható a kívánt konzisztencia
• jó tapadás az alapfelülethez
• gyors szilárdságfejlődés
• fagy- és olvasztósó álló az MSZ EN 1504 és a SIA 269 szabványok szerint

világosszürke
(Cosmetic-L)
sötétszürke

(Cosmetic-D)

25 kg 364 Ft/kg

Sika® Minipack® Quick 
Fixing Mortar
gyorskötő rögzítő habarcs
(Sika® MonoTop®-110 
QuickFix)

Egykomponensű, rövid kötésidejű javítóhabarcs.
•  szilárdulás percek alatt,
•  szilárdulás után átfesthető
Anyagszükséglet: 1,8 kg/m²/mm.

betonszürke  5 kg  506 Ft/kg

Sika® Minipack® Repair 
Mortar
betonjavító habarcs
(Sika®MonoTop®-112 
MultiUse Repair)

Egykomponensű, tixotróp javítóhabarcs kisebb javítási munkálatokhoz.
•  kiváló bedolgozhatóság,
•  jó tapadás általános építőipari felületen,
•  magas nyomó-, húzó- és hajlítószilárdság,
•  fej feletti munkálatoknál kiválóan alkalmazható
Anyagszükséglet: 1,8 kg/m²/mm.

betonszürke  5 kg  422 Ft/kg
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Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

=  mindig elérhető a központi raktárban (a biztonsági 
készlet erejéig)

= rendelésre, 7-10 munkanapos szállítási határidővel
= rendelésre, 4-6 hetes szállítási határidővel

Műgyanta padlóburkolat
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sikafloor®-156
epoxigyanta párazáró 
alapozó

Párazáró, tapadásjavító, pormegkötő, felületerősítő, oldószermentes műgyanta 
bázisú, kétkomponenses alapozó.
•  nagy mechanikai szilárdság,
•  könnyű és egyszerű bedolgozhatóság,
•  rövid várakozási idők
Anyagigény: 0,3-0,5 kg/m² alapfelület minőségének függvényében.
Nagyobb kiszerelésekről érdeklődjön kapcsolattartójánál!

sárgás  25 kg 
 10 kg
 3 kg

 A+B komp.

 3 394 Ft/kg
 4 214 Ft/kg
 6 675 Ft/kg

Sikafloor®-161
epoxigyanta alapozó

Oldószermentes alapozó-, kiegyenlítő- és javítóanyag minden epoxi- és poliuretángyanta alatt.
•  alacsony viszkozitás
•  kiváló tapadószilárdság
•  rövid várakozási idők
Anyagigény: 0,3-0,5 kg/m² alapfelület minőségének függvényében.

barnás  30 kg
 A+B komp.

2 841 Ft/kg
 

Sikafloor® 400 N Elastic
poliuretán bevonat

Rugalmas, alacsony oldószertartalmú, színes poliuretán fedőbevonat.
•  vízálló, UV-álló (nem sárgul), időjárásálló
•  különlegesen rugalmas, repedésáthidaló
•  normál használat esetén kopásálló
Anyagigény: alkalmazástól függően a 2-3 réteghez kb. 0,8-2,0 kg/m².

szürke RAL 
7032

bézs RAL 
1001

 6 kg  4 121 Ft/kg 

Sikafloor® Garage
páraáteresztő epoxigyanta 
garázsbevonat

Alacsony VOC tartalmú, magas fedőképességű, színes epoxigyanta vékonybe-
vonat, ásványi alapfelületre, betonra, alacsony és közepesen erős igénybevétel 
esetén, lakossági felhasználásra is!
•  garázsokba, tároló helyiségekbe, műhelyekbe
•  könnyen és egyszerűen bedolgozható
•  gyorsan kikeményedik
•  javasolt rétegszám: alapozásként feldolgozva + 2-3 réteg fedőbevonat.
Anyagigény: kb. 0,2-0,3 kg/m²/réteg.
További színek (RAL 9010, 3009, 6021) 45 darabos mennyiségtől rendelhetőek! 

RAL 7032
szürke

6 kg
A+B komp.

 4 108 Ft/kg

Sikafloor®-2540 W
páraáteresztő epoxigyanta 
vékonybevonat

Magas fedőképességű, színes epoxigyanta vékonybevonat, ásványi alapfelület-
re, betonra, alacsony és közepesen erős igénybevétel esetén.

•  parkolóházakba és mélygarázsokba, gyártó- és raktárcsarnokokba
•  könnyen és egyszerűen bedolgozható, gyorsan kikeményedik
•  javasolt rétegszám: alapozásként feldolgozva + 2-3 réteg fedőbevonat.

Anyagigény: kb. 0,2-0,3 kg/m²/réteg

RAL 7032
szürke

pasztell
élénk

standard
pasztel

élénk

6 kg A+B komp.

18 kg A+B

 
4 167 Ft/kg
4 703 Ft/kg
5 294 Ft/kg

3 200 Ft/kg
3 359 Ft/kg
4 071 Ft/kg 

SikafIoor®-263 SL
epoxigyanta burkolat

Oldószermentes, epoxigyanta bázisú, önterülő színes padlóburkolat. Alkalmas 
öntött kialakítású sima vagy csúszásmentes felületek képzéséhez.
•  sima felületű ipari padlóburkolatként, vagy csúszásmentes padlóként nedves 

helyiségekben (0,1-0,3 mm-es kvarchomokkal tölthető)
•  magas kopásállóság, hézagmentesség
•  alapozó: Sikafloor 156
Anyagigény: önterülő sima bevonatként a kb. 1,0 mm vastag burkolathoz kb. 1,15 kg/m2

Nagyobb kiszerelésekről érdeklődjön kapcsolattartójánál!

RAL 7032
RAL 7035

pasztell

élénk

 20 kg 
 A+B komp.

3 030 Ft/kg
 

 3 130 Ft/kg
 
 

3 603 Ft/kg

SikafIoor®-264
epoxigyanta burkolat

Oldószermentes, epoxigyanta bázisú, kenhető, ill. önterülő színes padlóburkolat. Alkal-
mas padlóburkolatok készítéséhez ipari csarnokokban, logisztikai és kiállítási területeken.
•  magas vegyi és mechanikai ellenállóság
•  könnyen feldolgozható
Anyagigény: pl. hengerelt vékonybevonatként 2 x 0,25-0,30 kg/m².
Nagyobb kiszerelésekről érdeklődjön kapcsolattartójánál!

RAL 7032, 7035
pasztell

élénk

 30 kg 
 A+B komp.

3 093 Ft/kg
3 247 Ft/kg
 3 671 Ft/kg

Sikaflex® PRO 3
hézagtömítő anyag

Poliuretán bázisú, tartósan rugalmas hézagkitöltő anyag. Tartós tömítési igény 
esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt.
•  padlóhézagok, térburkolatok rugalmas tömítéséhez
•  magas vegyi ellenálló képesség
•  I-Cure technológia!

betonszürke
fehér

fekete

 600 ml
 unipac

3 054 Ft/db

3 206 Ft/db

Sika® háttérkitöltő profil
polietilén habhurka

Zártcellás, nem korhadó, kör keresztmetszetű polietilénhab 
elem a fugák mélyebb részének kitöltéséhez. Megkönnyíti az 
ideális szélesség-mélység arány elérését, biztosítja a fuga-
széleken a nagyobb keresztmetszetű tapadást, meggátolja a 
hézagtömítő anyag hézagfenéken történő letapadását, valamint 
tömítőmasszát takarít meg.
Anyagfelhasználás: 1 m/m

szürke  méter
 méter
 méter
 méter
 méter
 méter
 méter
 méter

129 Ft/m
152 Ft/m
177 Ft/m

235 Ft/m
293 Ft/m
367 Ft/m
463 Ft/m
610 Ft/m

Sikafloor® Level-30
kültéri aljzatkiegyenlítő

Nagyteljesítményű, cementes, önterülő, gyorskötő, aljzatkiegyenlítő cement- 
esztrich beltéri és kültéri használatra, 4 - 30 mm rétegvastagság között. Alkal-
mas műgyanta burkolat alatti nagyszilárdságú kiegyenlítésre is!      
Alapozás: Sika®-Level-01 Primer-rel
Anyagfelhasználás: Kb. 1,8 ± 0,05 kg/m2/mm

szürke 25 kg 381 Ft/kg

Ø 6 mm
Ø 10 mm
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
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A 600ml-es unipac (zacskós) kiszerelés csak 20 db-os,
a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os karton- 
dobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Betonkészítési segédanyagok
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sika®-4a
Kötésgyorsító
adalékszer erős vízbetö-
réshez

Kötésgyorsító adalékszer felületi előszigeteléshez a főszigetelés előtt. Ce-
menttel történő összekeverésével egy különösen gyorsan kötő vízzáró „dugó” 
készíthető.
•  a kötés 15-50 másodperc alatt bekövetkezik
•  klorid- és oldószermentes
Anyagszükséglet: cement tömegének kb. 10-20%-a

színtelen  5 kg
 1 kg

 1 611 Ft/kg
 3 005 Ft/kg

Sika® ViscoBond
adalékszer koncentrátum

Új generációs tapadóhíd és adalékszer koncentrátum habarcs és beton készíté-
séhez. 4 az 1-ben:
•  javítja a cementes habarcs és a beton vízzáróságát (CE jelölésű)
•  növeli a húzó-, hajlító- és tapadószilárdságot
•  erős tapadóhíd készíthető belőle
•  erős képlékenyítő hatású, így segítségével csökkenthető a beton/habarcs 

víztartalma
•  segítségével csökkenthető a felhasznált cementmennyiség (költségmegtaka-

rítás)
Anyagfelhasználás:  kb. 2-12% a cement tömegére számítva, a felhasználástól 

függően
Adagolás:   Tapadóhídként: 0,09 liter koncentrátum milliméterenként/m²; 

Habarcsjavításhoz: 0,3-0,4 liter koncentrátum / 10 liter habarcs.

világoskék  3,5 liter
 1,4 liter

 1 702 Ft/l
 1 949 Ft/l

Sika® Separol
formaleválasztó

Formaleválasztó szer fém-, műanyag- és fazsaluzathoz.
•  szórható, bedolgozható fagypont alatti hőmérsékleten
•  vibrálásálló minden zsalutáblán
Felhasználás: 1 liter elegendő
•  kb. 50 m2-re műanyag- és fémzsaluzatokra,
•  kb. 22 m2-re fa zsaluzatokra. 
Nagyobb kiszerelésekről érdeklődjön kapcsolattartójánál!

sárga  27 liter  1 537 Ft/l

Sika® Separol W- 320
formaleválasztó

Gazdaságos formaleválasztó, keverő- és gépvédő szer.
Jól alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó zsaluzatokhoz 70 °C-ig.
Kiadósság: 1 kg elegendő kb. 140 m2 felületre, nem nedvszívó zsaluzat esetén

fehér  180 liter
   27 liter

l1 024 Ft/l
1 244 Ft/l

Sikagard®-675 W 
ElastoColor
látszóbetonok  
védőbevonata

Egykomponensű, sztirol akrilát bázisú vizes diszperzió látszóbetonok védelmére 
és megjelenésük hangsúlyozására. Feldolgozható meglévő bevonatokra, vagy 
közvetlenül a beton felületére.
• páraáteresztő
• időjárással és öregedéssel szemben ellenálló
• kitűnő krétásodással szembeni ellenállás
• egyszerűen feldolgozható
• magas fedőteljesítmény (kitűnő fedőképesség)
• környezetbarát (oldószermentes)
• megakadályozza a víz behatolását

RAL 7032
szürke

Egyéb színek 
rendelésre

15 liter 2 796 Ft/l

Ajánlatkérésre

Sikafloor® 
ProSeal-10 W
utókezelőszer

Akrilgyanta alapú felületkeményítő, póruszáró és utókezelő folyadék betonfelü-
letekhez. Alkalmazásával csökkenthetjük a porképződést, valamint javíthatjuk 
a betonpadló kopásállóságát, vízzárását és esztétikai megjelenését. Felhaszná-
lás: 0,1-0,2 liter/m².

fehér 15 liter
200 liter

1 411 Ft/l
1 242 Ft/l

Sikafloor® 
ProSeal-13 W
utókezelőszer

Akrilgyanta emulzió frissbeton felületek viaszmentes utókezelésére, a felület 
keményítésére, póruszárásra.
Felhasználás: kb. 100-150 g/m², kiadósság 5-12 m²/kg.
Nagyobb kiszerelésekről érdeklődjön kapcsolattartójánál!

fehér  30 kg  1 302 Ft/kg

Sika® Plastocrete N
barna folyadék
1,1 kg/dm³

Univerzálisan alkalmazható képlékenyítőszer a közepes konzisztenciájú és víz-
záró betonokhoz. Alkalmazását képlékeny konzisztenciájú betonokhoz vízzáró 
betonokhoz ajánljuk.
Adagolás: 0,5% a cement tömegére vonatkoztatva.
Bedolgozás: keverővízbe vagy a kész betonkeverékbe adagoljuk.
Tárolás: fagytól és erős napsugárzástól védjük, 12 hónapig eltartható.
Megfelel az EN 934-2 szabvány - képlékenyítőkre vonatkozó - előírásainak.

20 kg
5 kg

427 Ft/kg
494 Ft/kg
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Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

=  mindig elérhető a központi raktárban (a biztonsági 
készlet erejéig)

= rendelésre, 7-10 munkanapos szállítási határidővel
= rendelésre, 4-6 hetes szállítási határidővel

Medencék építéséhez, burkolásához használatos anyagok
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

SikaSwell® P 2507
vízre duzzadó tömítőszalag

Késleltető filmbevonattal ellátott, trapéz keresztmetszetű légkamrás kiala-
kítású EPDM profil vízre duzzadó bevonattal, munkahézagok, csőáttörések 
tömítésére vízzáró beton szerkezetekben. 
Rögzítés:  sima, száraz felület: Sikaflex-11 FC+: 60 ml/m 

sima, nedves felület: SikaSwell S-2: 60 ml/m 
durva, nedves felület: Sikadur-31 CF/AUT: 0,12-0,24 kg/m

•  Térfogatváltozás: >150% (14 nap után)

piros  10 méter  2 459 Ft/m

SikaSwell® A 2005
vízre duzzadó tömítőszalag

Téglalap keresztmetszetű, tömör kialakítású, vízre duzzadó fugaszalag munka-
hézagok tömítésére. Keresztmetszet: 20 x 5 mm
Rögzítés: mint Sika Swell-P-nél.      Minimális vásárlási mennyiség: 200 fm

halványpiros 20 méter  1 384 Ft/m

SikaSwell® A 2010
vízre duzzadó tömítőszalag

Téglalap keresztmetszetű, tömör kialakítású, vízre duzzadó fugaszalag munka-
hézagok tömítésére. Keresztmetszet: 20 x 10 mm
Rögzítés: mint Sika Swell-P-nél.      Minimális vásárlási mennyiség: 200 fm

halványpiros 10 méter  2 049 Ft/m

SikaSwell® S-2
vízre duzzadó tömítőkitt

Pisztollyal kinyomható, vízre duzzadó, egykomponensű, poliuretán kötőanyagú 
kitt, munkahézagok vízzáró tömítéséhez.
•  max. 20 m vízoszlop magasságig
•  optimalizált duzzadóképesség
•  térfogatváltozás: >100% (7 nap után)
Kiadósság: 1 db kartusból kb. 3-4 m hosszú munkahézag tömítés készíthető.

oxidvörös

oxidvörös

 300 ml
 kartus

600 ml
 unipac

 3 852 Ft/db
 

7 426 Ft/db

Sikalastic®-152
kenhető vízszigetelés

Kétkomponensű szálerősített habarcs, nagyon kedvező rugalmassági modulus-
sal, lúgálló polimerrel, módosított cementtel vízzáráshoz, vízszigeteléshez és 
betonvédelemhez valamint rugalmas betonvédelemként.
•  rugalmas vízszigetelés és betonvédelem egy termékben,
•  könnyen feldolgozható nagyon magas páratartalom mellett is,
•  kissé nedves felületekre is felhordható,
•  nincs megcsúszás: könnyen feldolgozható, függőleges falfelületekre is,
•  gyors kötés alacsony hőmérsékleten is,
•  repedésáthidaló
Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m²/mm, min. vastagság 2 mm.

szürke  33 kg
 A+B komp.

 898 Ft/kg

Sika® SealTape-S
hajlaterősítő szalag

A kerámiaburkolatok alatti kent vízhatlan szigetelési rendszerek kiegészítőjeként.
•  vízszintes és függőleges szigetelések mozgási és csatlakozási hézagaihoz
•  kül- és beltéri használatra
•  -30 °C-tól +90 °C-ig rugalmas anyagtulajdonságok
•  ellenáll víznek, UV sugárzásnak
Anyagfelhasználás: 1 m/m

sárga
sárga

 50 m
 10 m

 521 Ft/m
 9 163 Ft/tek.

Sika® Ceram-225
flexibilis csemperagasztó 
C2TE

Magas minőségű, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú, C2TE osztályú csemperagasztó.
•  magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú lapokhoz
•  padlófűtés esetén és régi burkolatra is
•  bel- és kültéri felületre, teraszra, medencébe stb.
•  alapozó nélkül feldolgozható
Anyagszükséglet:
~2-3 kg/m² (mozaik lapok)
~3-4 kg/m² (20x20-cm-es lapok)
~4-7 kg/m² (nagyobb lapok és kültér)

cement- 
szürke

 25 kg  171 Ft/kg

Sika® Ceram 205 Large 
white
flexibilis, fehér csempera-
gasztó C2TE

Magas minőségű, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú, C2TES1 osztályú fehér csemperagasztó.
•  magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú kerámialapokhoz
•  padlófűtés esetén és régi burkolatra is
•  bel- és kültéri felületre, teraszra, medencébe stb.
•  alapozó nélkül feldolgozható
Anyagszükséglet:
~2-3 kg/m² (mozaik lapok)
~3-4 kg/m² (20x20-cm-es lapok)
~4-7 kg/m² (nagyobb lapok és kültér)

fehér  25 kg  286 Ft/kg

Sika® Ceram CleanGrout
burkolólapok cementes 
fugázóanyaga

Kerámiaburkolatok flexibilis, nagyteljesítményű cementes fugázó anyaga, a 
burkolólapok közötti hézagok kitöltésére.
•  MSZ EN 13888 szerint CG2 WA osztályú
•  1 és 8 mm közötti hézagokhoz
•  beltéri és kültéri felületre
•  padlófűtés esetén és medencében is, üvegmozaikhoz is
•  10 színben raktáron, további 15 színben rendelésre!
Anyagfelhasználás: lapmérettől függően pl. 30/30 cm-es lapburkolathoz 5 mm-
es hézag esetén 0,47 kg/m². 

ash
beige

antracit
white

manhattan
ruby

brown
caramel

 5 kg  415 Ft/kg
415 Ft/kg
415 Ft/kg
415 Ft/kg
415 Ft/kg
455 Ft/kg
473 Ft/kg
473 Ft/kg
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A 600ml-es unipac (zacskós) kiszerelés csak 20 db-os,
a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os karton- 
dobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Medencék építéséhez, burkolásához használatos anyagok
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sika® Ceram LatexGrout
S1 adalékszer 
fugázóanyaghoz

Szintetikus gumi adalékszer cementbázisú fugázóanyagokhoz. Keverjük a Sika® 
Ceram CleanGrout-hoz víz helyett, ezáltal nagyobb lesz a fuga vízállósága,  növeli 
a tapadást a burkolólaphoz, növeli a felületi keménységet, növeli a rugalmassá-
got, növeli a mechanikai szilárdságot valamint csökkenti a nedvszívó képességet.
Anyagszükséglet:  5 kg SikaCeram® CleanGrouthoz: 1,5 kg SikaCeram® 

LatexGrout szükséges (S1 osztály)
Sűrűség: 1,08 kg / liter 

 1 kg  1290 Ft/kg

Sika® Ceram EpoxyGrout
burkolólapok epoxigyanta 
fugázóanyaga

Kétkomponensű epoxi fugázóhabarcs. Medencék, erős forgalomnak vagy savas 
behatásnak kitett padlók fugázásához.
•  2-20 mm-es hézagokhoz
•  jó ellenállóság vegyi anyagokkal szemben
•  nagyon könnyen tisztítható
Anyagfelhasználás: lapmérettől függően pl. 30/30 cm-es lapburkolathoz 4 mm-
es hézag esetén 0,44 kg/m².
Alap színek: világos-, közép-, sötétszürke, fehér, bézs

snow
moon
agata

5 kg 1 975 Ft/kg

Sika® Ceram EpoxyRemover
epoxi fugázó eltávolító

Eltávolító- tisztító folyadék epoxi fugázókkal történő munkavégzéshez.
Anyagfelhasználás: felhasználástól függően.

átlátszó  2 kg  1 435 Ft/kg

Sikasil® Pool
szilikon tömítőanyag me-
dencékbe

Egykomponensű, oldószermentes, elasztikus, semlegesen térhálósodó szilikon 
tömítőanyag medencékbe és állandóan vizes helyekre.
•  fungicidet tartalmaz (penészedés mentes)
•  klórálló (ajánlott az uszodák fertőtlenítőszereihez is)
•  kiváló időjárás- és öregedésállóság

transzparens 
fehér

 300 ml
 kartus

2 696 Ft/db

Sikagard® Poolcoat
medencebevonat

Diszperziós, vizes bázisú úszómedence-bevonat.
•  beton vízmedencék védőbevonataként 
•  szabadtéri medencék régi bevonatának átvonására
•  kiváló időjárás- és öregedésállóság
•  ellenáll az uszodai vizeknek, napolajnak
Anyagigény: 2-3 rétegben, rétegenként kb. 0,15 kg/m²

fehér

adriakék

 10 liter
(13 kg)

   5 036 Ft/l 
  
  

 5 774 Ft/l
  

Hajók és egyéb járművek tömítő- és ragasztóanyagai
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sikaflex®-221
tömítőanyag 

Általánosan használható, rugalmas, tartós, erős tapadású ragasztóanyag, 
hegesztési varratokhoz, lemezátlapolásoknál, csatlakozásoknál.
gyorsított kötőképesség
erősen tapadó és tartósan rugalmas
festhető és csiszolható
nem korrozív

világos szürke
  fehér
fekete

fehér
fekete 

világos szürke 
acélszürke

 palaszürke 
7012

 300 ml
 kartus

 
600 ml
 unipac

600 ml
 unipac

 2 343 Ft/db

 
2 850 Ft/db

 
3 056 Ft/db

 

Sikaflex®-252
szerkezeti ragasztó 

Dinamikus igénybevételekhez kifejlesztett poliuretán kötőanyagú, egykompo-
nensű, rugalmas szerkezeti ragasztó.
összetett igénybevételű kötésekhez (vibráció, csavarás, hőtágulási feszültség)
rezgés/zajcsillapító hatású

fekete
fehér

világos szürke

 300 ml
 kartus

 600 ml
 unipac
600 ml
 unipac

 3 364 Ft/db

4 593 Ft/db

4 593 Ft/db

Sikaflex®-291i
hajóipari ragasztó

A hajóipar számára kifejlesztett, egykomponensű, állékony, poliuretán tömítőanyag, 
amely levegőnedvesség hatására elasztomerré köt meg. Megfelel a Nemzetközi 
Hajózási Szervezet (IMO) alacsony lángterjedési követelményeinek. A hajóiparban, 
bel- és kültérben egyaránt sokoldalúan felhasználható rugalmas, rezgésálló, erős 
tapadású tömítőanyag. A legtöbb felületen kiválóan tapad pl. fa felületek, fémek, 
alapozó festéssel vagy lakkozással ellátott felületek, kerámiák és műanyagok.

fehér 70 ml
 tubus 

300 ml
 kartus 

 926 Ft/db
 

2 828 Ft/db
 



20

Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

=  mindig elérhető a központi raktárban (a biztonsági 
készlet erejéig)

= rendelésre, 7-10 munkanapos szállítási határidővel
= rendelésre, 4-6 hetes szállítási határidővel

Hajók és egyéb járművek tömítő- és ragasztóanyagai
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sikaflex®-292i
hajóipari ragasztó

A hajóipar számára kifejlesztett egykomponensű, állékony poliuretán ragasz-
tóanyag, mely levegőnedvesség hatására elasztomerré köt meg. Nagyon jó 
tapadási tulajdonsága magas mechanikai terhelhetőséggel párosul. Megfelel a 
Nemzetközi Hajózási Szervezet (IMO) alacsony lángterjedési követelményeinek. 
Alkalmas dinamikusan nagy terhelésű szerkezeti ragasztásokhoz a hajóiparban. 
Alkalmas alapfelület lehet pl. fa, fém, különösen alumínium, alapozott és/vagy 
fedőlakkal ellátott felületek vagy kerámiák, műanyagok.

fehér 300 ml
 kartus 

 3 749 Ft/db
 
 

Sikaflex®-295 UV
hajóipari ragasztó

A hajógyártás és javítás részére kifejlesztett egykomponensű poliuretán ra-
gasztó-tömítőanyag, amely a levegőnedvesség hatására elasztomerré köt meg. 
Nagyon magas ellenállósággal rendelkezik környezeti hatások és UV sugárzás 
ellen. Alkalmas PMMA, PC elemek ragasztására. Kérjük, vegye figyelembe a 
felület előkészítési táblázatot.

fekete 300 ml
 kartus
600 ml
unipac 

 4 096 Ft/db

3 094 Ft/db
 

Sika Tack® Go4it!
szélvédőragasztó

Műhelyelhagyási idő:
4 óra (FMVSS 212)

A SikaTack Go4it! hidegen feldolgozható szélvédőragasztó, amely 4 órás mű-
hely-elhagyási időt biztosít. Kézi pisztollyal is könnyen feldolgozható, kiválóan 
tapad fekete primer nélkül a szokásos alapfelületeken. Alkalmas antennával 
egybeépített üvegek ragasztására is. Az értékek US FMVSS 212/208 szabvány 
szerint a bizton-sági övek becsatolása nélkül mértek és érvényesek.

fekete  300 ml
  kartus 
600 ml
unipac

 2 057 Ft/db
 

 3 046 Ft/db

Sika® Tack Drive
szélvédőragasztó

Műhelyelhagyási idő: 
2 óra (FMVSS 212)

Primermentes, hidegen feldolgozható, egykomponensű poliuretán szélvédőra-
gasztó. 
2 órás műhelyelhagyási időt biztosít 2 légzsákkal +5 °C és +35 °C között. Az 
értékek US FMVSS 212/208 szabvány szerint a biztonsági övek becsatolása 
nélkül mértek és érvényesek.

fekete  300 ml
kartus 

400 ml
unipac 

600 ml
unipac

 2 586 Ft/db
 

2 953 Ft/db
 

3 684 Ft/db

Sika® Tack Drive Set
felhasználásra kész szélvé-
dőragasztó készlet

A készlet tartalma:
• 1 db Sika® Tack Drive New (300 ml)
• 2 db Sika® Aktivator Pad (2 x 1,4 ml)
• 1 db Sika® Primer 206 Stix (1,4 ml)
• 1 fm kivágódrót
• 1 db kinyomócsőr
• magyar nyelvű használati utasítás

 szett 5 905 Ft/szett

Sika® Aktivator-100
tisztítófolyadék

Tapadásjavító aktiváló anyag. Speciálisan különböző Sika színtelen poliuretán 
ragasztókkal történő járműüveg ragasztáshoz, az ott előforduló ragasztási 
felületek előkészítéséhez kifejlesztett tisztítófolyadék. Alkalmas üvegen, kerá-
miaszegélyes és előre felvitt poliuretán szegélyes üvegen, elvágott poliuretán 
ragasztófelületen, lakkokon a ragasztási alapfelületek előkészítésére.

színtelen  30 ml
250 ml

1 liter

 1 031 Ft/l
4 801 Ft/db
9 845 Ft/db

Sika® Aktivator-205
tisztítóoldat

Felület előkészítő anyag nem porózus felületekhez.
• izopropanol tartalmú tisztítóoldat
• tapadásaktiváló adalékanyaggal
Kiadósság: kb. 30-60 ml/m².

áttetsző  250 ml
 1 liter

 5 139 Ft/db
 5 865 Ft/l

Sika® Primer-206 G+P 
előkészítő folyadék

Légnedvesség hatására megkötő folyadék, amely közvetlen üveg ragasztások 
ragasztási felületeinek előkészítéséhez használható, a Sika szélvédőragasztók 
felhordását megelőzően. A ragasztóanyag tapadásának javítása érdekében 
használható üvegen és kerámiaszegélyes üvegen. Használható más alapfelüle-
teken is, mint pl. műanyagokon és néhány fém felületen.

fekete 100 ml
250 ml

1 liter

4 960 Ft/db
9 792 Ft/db
27 390 Ft/l

Sika® Primer-207 
 előkészítő folyadék

Légnedvesség hatására megkötő folyadék, amely közvetlen üveg ragasztások 
ragasztási felületeinek előkészítéséhez használható, a Sika szélvédőragasztók 
felhordását megelőzően. A ragasztóanyag tapadásának javítása érdekében 
használható üvegen, kerámiaszegélyes üvegen és polikarbonát alapfelülete-
ken, valamint más alapfelületeken is, mint pl. műanyagokon és néhány fém 
felületen.

fekete 30 ml
100 ml
250 ml

2 732 Ft/db
5 207 Ft/db

10 280 Ft/db

Sika® Primer-215 Alacsony viszkozitású, légnedvesség hatására kötő sárgásan áttetsző folyadék, műanya-
gok pl. epoxigyanta, üvegszálas poliészter (GRP), PVC, ABS, továbbá fa és más porózus 
alapfelületek előkezelésére a Sikaflex tömítő- ragasztóanyagok feldolgozása előtt. 
Feszültségi repedésre érzékeny műanyagokon nem szabad használni, mint pl. akrilok, 
polikarbonátok.

áttetsző 250 ml
 1 liter

7 352 Ft/db
 18 015 Ft/l

Sikaflex®-290 DC PRO
faburkolatok hézagtömítő 
anyaga

Hajók nemesfa burkolatainak („teakfa deck”) poliuretán bázisú, tartósan rugal-
mas, csiszolható hézagkitöltő anyaga.
édes- és tengervízálló,
nem okoz korróziót,
felületelőkészítés Sika Primer-290 DC-vel,
kiváló időjárás- és öregedésállóság,
I-Cure technológia!

fekete  600 ml
 unipac
 300 ml
 kartus

5 947 Ft/db

3 725 Ft/db
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A 600ml-es unipac (zacskós) kiszerelés csak 20 db-os,
a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os karton- 
dobozban vásárolható.
Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Hajók és egyéb járművek tömítő- és ragasztóanyagai
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sika® Primer-290 DC
általános hajóipari alapozó

Alacsony viszkozitású folyadék, amely elősegíti a Sikaflex termékek tapadását 
különböző felületeken, mint pl. fa (teak, mahagóni, oregoni fenyő, parafa), fém, 
alumínium, műanyag és festékkel alapozott felületek.
• oldószert tartalmaz
Anyagfelhasználás: kb. 50-150 ml/m²

sárgás  250 ml
 

1 liter

9 280 Ft/db

17 498 Ft/db

Sika® Teak C+B
tisztító folyadék

Magas minőségű, biológiailag lebomló, tisztító  és helyreállító folyadék teakfa 
fedélzethez.

 0,5 liter  3 480 Ft/0,5 l

Sika® Teak Oil
olajos viasz tartalmú 
ápolószer

A Sika® Teak Cleaner-rel tisztított és Sika® Teak Brightenerrel kezelt teakfa 
fényének megőrzése érdekében használandó. Kihangsúlyozza a fa mintázatát 
és megôrzi a teakfa rugalmasságát. A kezelt felületek könnyen tisztíthatóvá, 
csúszásmentessé, UV állóvá válnak.
1 liter kb. 15 m²-re elegendő
Anyagigény: 60-80 ml/m²

0,5 liter
4 liter

 3 033 Ft/db
4 524 Ft/l

Sika® Tooling Agent N
simító folyadék

Építőipari alkalmazásokra kifejlesztett vizes bázisú, oldószermentes simítófo-
lyadék a frissen bedolgozott Sikaflex® anyagok felületének elsimítására.

színtelen 1 liter 2 109 Ft/l

Feldolgozó eszközök, szerszámok
Termék megnevezése A termék leírása Szín Kiszerelés Javasolt nettó 

fogyasztói ár
Ft/egység

Sika Powerflow Combi 300 
(AVON 300-400)

Kézi kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond termékek felhasználásához
• 300 ml-es és 400 ml-es kiszereléshez

 1 db  11 502 Ft/db

Sika Powerflow Combi 600 
(AVON 300-600)

Kézi kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond® termékek felhasználásához
• 300 ml-es, 400 ml-es és 600 ml-es kiszereléshez

 1 db  16 922 Ft/db

Sika Airflow 300
(Winchester 300)

Pneumatikus (levegős) kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond® termékek 
felhasználásához
• kizárólag a 300 ml-es kiszereléshez

 1 db  39 852 Ft/db

Sika Airflow Combi 600
(Wilton 600)

Pneumatikus (levegős) kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond® termékek 
felhasználásához
• 600 ml-es kiszereléshez

 1 db  45 419 Ft/db

Sika Elektromos 
Kinyomópisztoly
(C18 PCG/600T-21B)

Nagyteljesítményű, akkumulátoros kinyomópisztoly. Kifejezetten magas visz-
kozitású egykomponensű poliuretán ragasztóanyagok (Sikaflex®) kinyomására 
tervezett eszköz.
4500 N kinyomó erő, utánfolyás elleni védelem.  Akkumulátor: 18 V/1,5 Ah.
Tartozékok: Akkutöltő, adapter kartus csomagolás kinyomásához.
Kiviteltől függően a feldolgozható kiszerelések:
300 ml-es kartus,, 400 ml-es zacskó és 600 ml-es zacskó

 1 db  156 000 Ft/
db

Kézi kinyomópisztoly 
magas viszkozitású anya-
gokhoz

H2PS (300-600 ml)
H3PS (300-400 ml)

1 db
1 db

22 924 Ft/db
21 000 Ft/db



Segédlet
Betonpadló hézagok méretezése

Beltérben:
Hézagtávolság (m)

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0

Legkisebb hézagszélesség (mm) 10 10 10 10 10 15

Legkisebb hézagmélység (mm) 10 10 10 10 10 12

Kültéren:
Hézagtávolság (m)

2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0

Legkisebb hézagszélesség (mm) 10 12 15 18 15 18

Legkisebb hézagmélység (mm) 10 10 12 15 12 15

Egy kiszereléssel kitölthető fuga hossza – 600 ml-es unipacból / 300 ml-es kartusból (m):
Kitöltött fugamélység (mm) Fugaszélesség (mm)

5 8 10 12

5 24/12 15/7,5

8 15/7,5 9,3/4,6 7,5/3,7 6,2/3,1 5,0/2,5 

10 7,4/3,7 6,0/3,0 5,0/2,5 4,0/2,0

12 4,0/2,0 3,3/1,6 2,8/1,4 2,5/1,2 2,0/1,0

15 2,7/1,3 2,0/1,0 1,6/0,8 1,8/0,9 1,3/0,6

20 1,2/0,6 1,0/0,5 0,9/0,4

25 0,8/0,4 0,7/0,3 0,6/0,3

30 0,5/0,2

Háttérkitöltő zsinór keresztmetszete: 6 10 15 15 20 20 25 30 40 40 50

Sika® AnchorFix®-1 tőcsavar ragasztó anyagszükséglete, adagolása:
Az anyagszükséglet értékei ml-ben, és lyukanként értendők

csavar
Φ mm

furat
Φ m

Furatlyuk mélysége mm-ben

80 90 110 120 130 140 160 170 180 200 210 220 240 260 280 300 350 400

8 10 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12

10 12 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 12 14 15

12 14 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 16 18

14 18 9 10 11 14 14 15 18 19 20 22 23 24 26 28 30 32 37 42

16
18 9 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 26 28 30 32 36 40

20 10 12 12 15 16 17 20 21 22 24 25 26 29 31 33 35 40 46

20
24 12 13 14 15 16 18 22 24 26 28 30 32 36 38 42 48 58 66

25 18 19 21 23 24 26 30 31 32 36 38 40 44 46 50 54 64 72

24 26 24 25 28 30 33 35 40 43 45 50 55 58 60 65 70 75 100 125

A fenti kitöltési mennyiségek veszteség nélkül kalkuláltak. Veszteség akár 10-50%.

SikaCeram® CleanGrout fugázó anyagszükséglete, adagolása (kg/m²):

Lapméret (cm)
Hézagszélesség

2 mm 5 mm 10 mm 20 mm

10 x 10 0,36 0,90

10 x 20 0,27 0,67

15 x 15 0,24 0,60

15 x 20 0,21 0,52

15 x 30 0,18 0,45

20 x 20 0,21 0,52 1,05

20 x 25 0,19 0,47 0,94

20 x 30 0,17 0,44 0,87 1,75

25 x 25 0,19 0,48 0,96 1,92

30 x 30 0,16 0,40 0,80 1,60

22



A Sika Hungária Kft . Fuvardíj táblázata 2017.04.01 .
Kedvezményes fuvardíjtáblázat súlyhatárok szerint (Ft):

Súlyhatár

reggel 8,00 óráig leadott
megrendelések másnap  

8.00-17 .00-ig
történő kiszállítása

Budapest

reggel 8,00 óráig leadott
megrendelések másnap

8.00-17 .00-ig  
történő kiszállítása
Budapesten kívül

reggel 8,00 óráig leadott
megrendelések  

harmadnap  
8.00-17.00-ig

történő kiszállítása
Budapest

reggel 8,00 óráig leadott
megrendelések

harmadnap  
8.00-17.00-ig  

történő kiszállítása
Budapesten kívül

0,00-10,00 kg 990 990 990 990

10,01-50,00 kg 1990 1990 1990 1990

50,01-100,00 kg 3390 3390 3390 3390

100,01-150,00 kg 4890 4890 4890 4890

150,01-500,00 kg 7274 9390 6325 8165

500,01-1000,00 kg-ig / fuvar 
vagy

1000,00- kg felett / 1000 kg
14775 21375 9850 14250

Fenti árak az áfát nem tartalmazzák.

Megrendeléseiket a következo módon tudják leadni (az így leadott rendelések feldolgozása folyamatos ):

Webes felület : www.sikarendeles .hu
E-mail: rendeles@hu.sika.com
Fax: 06-1-382-7344

Az Ön logisztikai kapcsolattartója:
Lakatos Zsanett
06-1-382 7345, 06-20-222-3558
lakatos.zsanett@hu.sika.com

Műszaki tanácsadás :
Bokodi Zoltán  (30) 748-73-35
Katona Gábor  (30) 205-02-66
Stimm Péter  (30) 552-24-50

Megrendelés értékének függvényében / szerződött kereskedelmi partnerek számára

Mennyiségtol függetlenül 100 .000,-
Ft+Áfa rendelési min . érték vagy felett

fenti táblázat szerint fenti táblázat szerint ingyenes ingyenes

Mennyiségtol függetlenül 250.000,-
Ft+Áfa rendelési min . érték vagy felett

ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes

500 kg alatt szállítási szempontból veszélyes (ADR -s ) és tűzveszélyes anyagok szállításakor 
25% felárat számolunk fel.

Adott időpontra történő szállítási igény esetén a Sika Hungária Kft.  
a táblázat kedvezményes fuvardíj

tételeire 50%-os felárat számol fel 1000 kg egyszeri fuvarozási tétel alatt.

A megadott kiszállítási idők  
- amennyiben az anyagok kiadását aktuális raktárkészlet nem teszi lehetővé -,  
az anyagok rendelkezésre állásától, raktárra történő beérkezésétől érvényesek.
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A Sika Hungária Kft. általános szerződési feltételei

1. Érvényesség

1.1. A jelen általános szállítási feltételek a Sika Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) valamennyi szállítására és teljesítésére érvényesek. Az

általános szállítási feltételek módosítása csak írásbeli megállapodással lehetséges.

1.2. A Megrendelő szállítási feltételei, függetlenül attól, hogy a Szállító azokra vonatkozóan ellenvéleményt nyilvánított-e vagy sem, a felek

megállapodásának tárgyát képező jogügylet és a felek üzleti kapcsolata tekintetében érvénytelennek tekintendők.

1.3. A jelen általános szállítási feltételek a Szállító szállításainak, illetve teljesítéseinek fogadásával elfogadottnak tekintendők.

1.4. Az egyedi megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Szállító írásban visszaigazolta.

2. Megrendelések

2.1. Szállító Megrendelőinek mind hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálása érdekében országos kiskereskedelmi viszonteladói hálózatot működtet. A

székhelyén lévő központi raktárát ebből következően nagykereskedelmi raktárként működteti.

2.2. Szállító központi raktárában kiskereskedelmi tevékenységet nem végez és csak a minimális rendelési értéknél – nettó 40 eFt-nál – nagyobb értékű 
rendeléseket fogadja be. A minimális rendelési érték a Megrendelővel történt megállapodásnak megfelelő mindenkori árszinten értendő.

2.3. Az egyes megrendelések a Szállítót csak írásbeli visszaigazolása esetén és csak a visszaigazolás mértékéig kötelezik. A Szállítónak az írásbeli visz-
szaigazolást megelőző ajánlatai, illetve nyilatkozatai a Szállítót nem kötik és csupán felhívásnak tekintendők a megrendelés megtételére.

3. Árak

3.1. A Szállító árai forintban forgalmi adó nélkül értendők és minden esetben csak az adott megrendelésre vonatkoznak.

3.2. A szállítások a Szállító mindenkor érvényes árjegyzéke szerint történnek. A megrendelés elfogadásakor megállapított árak, így az egyes szerző-
déskötések részmennyiségeire vonatkozóak is, kifejezetten a nyersanyagbeszerzés azon árainak fenntartásával érvényesek, amelyek a megrendelés 
időpontjában a kalkuláció alapját képezték.

3.3. Az árak ex works paritáson (a Szállító raktárában történő átadással) érvényesek, és nem tartalmazzák a forgalmi adót, a (részarányos)

fuvarköltséget, de (ha nincs másként megjelölve), tartalmazzák a göngyöleg/csomagolás árát.

3.4. A mindenkori legújabb árjegyzék minden előzőt érvénytelenít.

3.5. A Szállító fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát.

4. Szállítások

4.1. A szállítás a Megrendelő kockázatára történik. A kockázat a feladással száll át a Megrendelőre.

4.2. A részszállítások megengedettek.

4.3. A fuvarozás alatt bekövetkezett kár esetén a Megrendelő, illetve a címzett kárigényét közvetlenül a fuvarozóval szemben érvényesíti, míg a Szállí-
tóval szemben jogfenntartó nyilatkozatot köteles benyújtani. A Szállítóval szemben az igény érvényesítéséért csak a fuvarozóval szembeni eredmény-
telen eljárás után az erről szóló jogerős határozat birtokában lehet fellépni. A Megrendelő, illetve a címzett elveszti ez utóbbi igényérvényesítési jogát, 
amennyiben a fuvarkár észlelésekor nem élt a fent említett jogfenntartó nyilatkozattal.

4.4. A Megrendelőre visszavezethető okokból szükségessé vált őrzési, raktározási költségek a Megrendelőt terhelik, illetve ezeket a Szállító jogosult 
szolgáltatásként a Megrendelő felé kiszámlázni.

4.5. A Szállító nem köteles szállítani, ha a Megrendelő a megelőző szállítások kifizetésével késedelemben van.

5. Áru visszavétele

Az eladott és kiszállított áruk nem vehetők vissza.

6. Göngyölegek/Csomagolás

6.1. Valamennyi kisgöngyöleg/csomagolás és zsák esetében az elszámolás bruttó = nettó alapon történik. A Szállító hordók esetében csak nettó elszá-
molást végez. A Szállító göngyölegei/csomagolásai rendszerint egyszer használatosak, így azokat a Szállító nem veszi vissza. Az EUR raklapok és IBC 
tartályok elszámolás alapját képezik. A kivételekről a felek külön megállapodást kötnek.

6.2. Az árjegyzékben feltüntetett göngyölegek/csomagolások szabványméretűek. A mindenkori változtatás jogát a Szállító fenntartja.
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7. Szállítási határidők

7.1. A Szállító törekszik a megállapodás szerinti határidők pontos betartására.

7.2. A szállítási határidő csak akkor kötelező, ha a Szállító írásban kifejezetten visszaigazolta.

7.3. Ha a megadott és megállapodás szerinti szállítási határidőt a Szállító több mint 30 nappal túllépi, akkor a Megrendelőnek legalább 14 napos

póthatáridő kitűzése után jogában áll ajánlott levélben a szerződéstől elállni. A Szállító elállhat a szerződéstől, ha a szállítás vis major vagy más

elháríthatatlan akadály, így például a szállítmányok elakadása vagy a termelés leállítása miatt lehetetlenné válik. Ilyen esetben a Megrendelőnek nincs 
a késedelemből vagy az elállásból eredő kárigénye.

8. Kifizetés

8.1. A Szállító számlái készpénzzel, előreutalással, megállapodás szerint általában, de nem kizárólag keltüktől számítva 8, 15, illetve 30 napon belül 
egyenlítendők ki. A legalább 30 napos fizetési megállapodás esetén Megrendelő jogosult 14 napon belüli fizetés esetén 2 % levonást alkalmazni. Kése-
delmes fizetés esetén a Megrendelő 15 % késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelőnek lehetősége van előleg utalására is.

8.2. Részteljesítés esetén Szállító jogában áll minden egyes részteljesítésről külön számlát kiállítani.

8.3. A Szállító nem kötelezett váltók, illetve csekkek átvételére.

8.4. A Megrendelőnek nem áll jogában kifizetéseket szavatossági vagy jótállási igények, illetve kifogás miatt visszatartani.

8.5. A Szállító igényeivel szemben esedékes ellenkövetelések csak akkor számíthatók be, ha az ellenkövetelést a Szállító írásban elismerte, vagy azt a 
bíróság jogerősen megítélte. A Szállító javára szóló kifizetéseket előbb az ellenkövetelésre való tekintet nélkül a kamatokra és a költségekre kell fordí-
tani, majd a mindenkor legrégebben esedékes követelésbe kell beszámítani.

8.6. Ha a Megrendelő fizetési késedelme a Szállító írásbeli figyelmeztetése ellenére túllépi az 5 napot, vagy a Megrendelő egyéb kötelezettségeit nem 
teljesíti, akkor a Szállítónak jogában áll a Megrendelő később esedékessé váló kifizetéseinek esedékességét előbbre hozni, mind a Megrendelőtől előze-
tes kifizetéseket vagy biztosíték teljesítését kérni, illetve a további szállítást felfüggeszteni.

8.7. A Szállító számlái azonnal esedékessé válnak, ha olyan körülmények lépnek fel, amelyek a Szállító követeléseinek behajtását megnehezítik vagy 
veszélyeztetik.

9. Tulajdonjog-fenntartás

9.1. A kiszállított árutételek az ellenérték kifizetéséig, illetve a Megrendelő egyéb kötelezettségeinek teljesítéséig, beleértve az egyéb igényeket a ka-
matokkal és sürgősségi költségekkel, a Szállító tulajdonában maradnak.

9.2. A Megrendelőnek jogában áll a fenntartott árut szabályos kereskedelmi tevékenység keretében továbbadni. Ennek előfeltétele, hogy a Megren-
delőjével ő is tulajdonfenntartásban állapodik meg és, hogy a továbbértékesítésből származó követelés a Szállítóra száll át. A Megrendelőnek ez a 
jogosultsága nem áll fenn, ha fizetési késedelembe esik.

9.3. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru biztosítékként vagy fedezetként történő felajánlása, illetve elzálogosítása csak a Szállító hozzájárulásával 
lehetséges.

9.4. Amennyiben az áru ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg, a Szállítónak az áru megmunkálása és feldolgozása esetén tulajdonrésze van a 
keletkező új dologban a beépített áru értéke és az új dolog értéke közötti arányban.

9.5. Ha a Megrendelő késedelembe esik, fizetésképtelen, illetve csőd-, vagy felszámolási eljárás indul ellene, akkor Szállító jogában áll a fenntartott árut 
azonnal elidegeníteni, és árából magát kárpótolni, anélkül, hogy elállási jogát a Szállító igénybe venné.

9.6. A Megrendelő köteles a Szállítót azonnal értesíteni, ha csőd-, illetve felszámolás elrendelését kérte maga ellen, vagy ellene ilyen eljárás indult, és 
egyidejűleg összeállítást közölni a még meglévő fenntartott árukról. A Megrendelő ilyen esetben köteles biztosítani a Szállító számára az üzemébe 
történő belépést és a Szállító árujához való hozzáférést.

10. Jótállás és kárfelelősség

10.1. A Szállító–tekintve, hogy a termék feldolgozását nem a Szállító végzi –csak a feldolgozatlan állapotú termék - a szállítás időpontjában érvényes 
termék adatlapokban megadott - állandóminőségéért vállal felelősséget.         

10.2. Az átadott áru tekintetében felmerült hibákat vagy kifogásokat ismerté válásukkor azonnal, illetve a szállítmány átvétele után 8 napon belül írás-
ban kell a Szállító tudomására hozni, máskülönben minden ezzel kapcsolatos igény jogosultságát veszti. Egyebekben a hibák és kifogások

tekintetében a felek közötti szerződés szerinti jótállási feltételek, illetve a Ptk. szerinti hibás teljesítés, illetve a szavatosság szabályai az irányadóak.

10.3. A kifogásolt áruból a Megrendelő a hibabejelentéssel vagy reklamációval egyidejűleg mintákat ad át a Szállító számára.

10.4. Határidőn belüli és jogos kifogás esetén a Megrendelő a Szállító kívánsága szerint a kifogásolt áru mennyiségének mértékéig költségmentes

cserét, vagy a kifogásolt áru értékéig terjedő jóváírást kap.

10.5. A Szállító a felelősségét a következményként felmerülő károkért mindenesetben, így a tanácsadás vagy késedelem esetén is kizárja.

10.6. Az árunak a Megrendelő által kilátásba vett felhasználási célra való alkalmasságáért, különösképpen a Szállító termékeinek folyamatos, illetve

ismétlődő ipari alkalmazása esetén a Szállítót csak akkor terheli jótállás, ha azt külön írásban jogszerűen magára vállalta. A termékösszetételnek a 
legújabb eredményeken alapuló megváltoztatásának jogát a Szállító fenntartja.

10.7. A Szállító felelősségének alapját, tartalmát és mértékét a Szállító mindenkori felelősségbiztosítása határozza meg.
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11. Tanácsadás

11.1. A Szállító a Megrendelő kérésére tanácsadást végez az építőiparban és az iparban előforduló tömítési és ragasztási kérdésekben, az épületvédelem 
és betontechnika kérdéseiben, amely tanácsadásnak célszerűen már a tervezési szakaszban érvényesülnie kell. A Megrendelő tájékoztatására a Szállító 
tanácsadói szolgálata keretében gyakorlati szakemberek állnak a Megrendelő rendelkezésére. A Szállító igény szerint megvizsgálja az adalékanyag, 
kiegészítő anyag és cement alkalmasságát Szállító termékeinek felhasználásával előirányzott

munkákban. A Szállító termékeinek kiválasztásánál, alkalmazásánál a Szállító tanácsadó szolgálata a Megrendelő rendelkezésére áll.

11.2. Amennyiben a Szállító tanácsadása térítésmentes vagy csak ráfordítások megtérítésére szorítkozik, a Szállító a tanácsadásért semmilyen felelős-
séget nem vállal. Ha a Szállító a tanácsadást díjazás ellenében végzi, a Szállító felelőssége a jelen általános szállítási feltételek 10. pontja szerint alakul. 
A Szállítót a 10. pont szerinti felelősség kizárólag a tanácsadás tekintetében terhelheti, a kivitelezés tekintetében nem.

11.3. A törvényi és hatósági előírások betartásáért az alkalmazás során a Megrendelő tartozik felelősséggel.

12. Segédeszközök

A Megrendelő kívánságára a Szállító – lehetőségei szerint – a Megrendelő rendelkezésére bocsát segédeszközöket (pl. adagolóberendezések, szórógé-
pek stb.) A fentiekkel kapcsolatban a Szállító nem vállal semmilyen felelősséget, különösen nem a hibás adagolás vagy a készülékek hibás működése, 
valamint állásidők miatt.

13. Termék- és feldolgozási megjegyzések

13.1. Színes termékek esetében akkor, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, a különböző gyártású egységek miatt színárnyalatbeli 
eltérések elkerülhetetlenek. A fenti esetben nem egyszeri megrendelés esetén a színárnyalatbeli eltérésekért a Szállító nem vállal felelősséget.

13.2. A termékek feldolgozása terén rendszerint a Szállító részletes felhasználási utasításai vagy írásos útmutatói irányadóak. Tekintettel arra, hogy az 
anyagfelhasználást számos tényező befolyásolhatja, a Szállító kijelenti, hogy a megadott szükséglet csak irányértékként értelmezendő.

13.3. A tárolhatóságra vonatkozó adat mindig sértetlen eredeti göngyölegre/csomagolásra vonatkozik szakszerű, száraz tárolás esetén.

13.4. Az építési előírások és az építési gyakorlat szokásos intézkedéseinek betartása a feldolgozás során elengedhetetlen.

13.5. A Szállító a gyártási összetételek megváltoztatásának jogát a legújabb kutatási eredmények nyomán fenntartja.

13.6. A Szállító kísérletekkel alátámasztott szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai tanácsadása a Szállító alkalmazottainak legjobb tudása szerint tör-
ténik, de csupán kötelezettségvállalás nélküli útmutatásnak tekintendő, és nem mentesít a Szállító által szállított termékeknek a kiválasztott eljárás 
szerinti felhasználásra és célra való alkalmasságának saját vizsgálata alól.

14. A teljesítés helye, bíráskodás, alkalmazandó jog

14.1. A teljesítés helye Szállító székhelye, illetve telephelye.

14.2. A jelen szállítási feltételekre a magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazandó.

14.3. A felek a közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban - beleértve annak megkötésével, érvényességével, teljesítésével kapcsolatos kérdéseket is - 
felmerülő jogviták eldöntésére a Budapesti Ügyvédi Kamara támogatásával működő Eseti Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. Befejező rendelkezések

Ha a jelen általános szállítási feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének, ez a tény a többi rendelkezés érvényessé-
gét nem érinti.



Jegyzet



Árjegyzékünkben közölt adatok (legjobb tudomá- sunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás időpontjában ren-
delkezésre állóknak. Az anyagok folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft. fenntartja. 
Az árjegyzék anyagát szakembereink nagy gondossággal állí- tották össze, az előforduló sajtóhibákért felelősséget 
nem vállalunk. 
Kiadványunk tájékoztató jellegű, kérdéses esetben kérjük forduljon szaktanácsadóinkhoz, vagy látogasson el a 
www.sika.hu weboldlalra!

SIKA HUNGÁRIA KFT.
Prielle Kornélia u. 6.
1117 Budapest
Hungary

Kapcsolat
Tel.: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu 20
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Gondolkodjunk rendszerben
– Megoldások Sika rendszerekkel


