Know-how

ipari minőség az Ön közelében

sika termékválasztó: vízszigetelő habarcsok

SikaSeal®-210 Migrating

Sika® MiniPack Waterproofing
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Vízszigetelés kerámiaburkolat alatt* (úszómedencék, vizes helyiségek,
erkélyek, teraszok)
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Ivóvízzel érintkező
műtárgyak*
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Pincék belső falának
vízszigetelése
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Infrastruktúra műtárgyak
betonvédelme
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Alkalmazás szórással
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Alkalmazás ecsettel
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Speciális csomagolás kis
munkákhoz

Egykomponensű termék
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Kristályosodó tulajdonság

*A helyi korlátozások érvényesek.
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(x) Feltétele megfelelő vizsgálati jegyzőkönyv
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Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük,
tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a
terméket.

víztartályok
ivóvíz és nem ivóvíz
számára

vízszigetelés
negatív víznyomásnak
kitett helyek pl. pincék

VÍZSZIGETELÉS
BURKOLAT ALATT
(kültéri és beltéri)
Úszómedencék, teraszok, konyhák és
fürdőszobák

infrastruktúra
műtárgyak betonvédelme

VÍZTÁROZÓ
SZERKEZETEK
pl. csatornák

pincék
vízszigetelése
pl. külső szigetelés
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Alkalmazás simítóval

Kissé nedves felületre is
felhordható

Alkalmazási terület

x
x

A Cementkötésű vízszigetelő habarcsok gyors és
költséghatékony megoldást nyújtanak.
A Sika vízszigetelő termékcsaládja kitűnő termékválasztékkal és
nagyszerű tulajdonságokkal rendelkezik:

Az Ön Sika képviselője:

Felszálló nedvesség elleni
védelem
(x)

A vízbeszivárgás és vízbetörés az épületek és szerkezetek minden részét
érintő gyakori probléma.

́́ Vizsgálatokkal bizonyított vízzáró tulajdonság
́́ Egy- és kétkomponensű termékek
́́ Repedésáthidaló képességű és merev bevonatok
́́ Bizonyos termékek ivóvízzel érintkezhetnek
́́ Különböző alapfelületeken alkalmazhatóak

x

Pincék külső fala

Felületek statikus repedésekkel

SikaMur® Rendszer

Sika®-110 HD

x

Sika® SealTape S

Sikalastic®-152

x

Víztározó szerkezetek
(tartályok, medencék, stb.)

vízszigetelő
habarcsok

Termékek

SikaTop® Seal-107

Alkalmazási terület

SIKA VÍZSZIGETELŐ HABARCSOK

SikaTop® Seal-107

Sikalastic®-152

Sika® MiniPack Waterproofing

2 az 1-BEN VÍZSZIGETELÉS ÉS
BETONVÉDELEM

RUGALMAS VÍZSZIGETELÉS ÉS
BETONVÉDELEM

KIS FELÜLETEK GYORS VÍZZÁRÁSA

ideÁLIS:
́́ Belső és külső vízszigetelésként
betonra, cementvakolatra, téglából és
falazóelemből készült falakra
́́ Pincék falaihoz, vizes helyiségekhez,
támfalakhoz, hidakhoz, homlokzatokhoz, erkélyekhez és teraszokhoz, stb.
́́ Különböző vízszigetelési feladatokhoz

ideÁLIS:
́́ Víztartályok, vízvezetékek, úszómedencék
és beton csővezetékek vízszigeteléséhez
́́ Kerámiaburkolat alatti vízszigeteléshez
́́ Alapfalak, erkélyek, teraszok, vizes helyiségek és homlokzatok vízszigeteléséhez

ideÁLIS:
́́ Kisebb vízszigetelési munkákhoz, mint
tartályok , földalatti szerkezetek esetén
́́ Alagsorok falai és általános falazatokhoz

termékELŐNYÖK:
́́ Vízszigetelés és betonvédelem egy
termékben
́́ Könnyen alkalmazható ecsettel,
simítóval vagy szóróberendezéssel
́́ Betonszerkezeti "hajszálrepedések" kitöltésére (nem mozgó repedések)
́́ Védi a betont karbonátosodással szemben
́́ Az MSZ EN 1504-2 ( 1.3, 2.2 és 8.2 módszer) szabványnak megfelel

termékelőnyök:
́́ Rugalmas vízszigetelés és betonvédelem
egy termékben
́́ Repedésáthidaló képesség alacsony
hőmérsékleten is
́́ Ellenáll jégolvasztó sóknak és
karbonátosodásnak
́́ Megfelel az MSZ EN 1504-2 (1.3, 2.2 és 8.2 módszer) és az MSZ EN
14891 CMO2P szabványnak

termékelőnyök:
́́ Kényelmes csomagolás a könnyű használat
érdekében kisebb munkákhoz
́́ Állítható konzisztencia
́́ Egykomponensű termék, csak vizet kell
hozzáadni
́́ Könnyű és gyors alkalmazás

Sika®-110 HD

Sika® SealTape-S

EGYKOMPONENSŰ KRISTÁLYOSODÓ
VÍZSZIGETELŐ HABARCS

Vízzáró betonjavító és
kiegyenlítő habarcs

VÍZSZIGETELŐ SZALAG PEREM- ÉS
HÉZAGSZIGETELÉS CÉLJÁRA

ideÁLIS:
́́ Pincék, víztartályok, vízvezetékek, támfalak,
betonelemek vízszigeteléséhez
́́ Pozitív és negatív víznyomásnak kitett helyeken

ideÁLIS:
́́ Ivóvíztartályok, üzemi víztartályok, medencék,
esővíz gyűjtők, stb. javításához
́́ Víznek kitett építmények kiegyenlítéséhez
és vízzárásához

ideÁLIS:
́́ Kőburkolatok, födémek, csőáttörések
vízszigeteléséhez
́́ Erkélyeken, fürdőszobákban, konyhákban,
pincékben, homlokzatokon, stb.
́́ Bel- és kültérben, függőleges és vízszintes
felületeken is
́́ Dilatációs és csatlakozási hézagokhoz is

́́ Kiváló vízszigetelési tulajdonságok
́́ Behatol a repedésekbe 0,4 mm-ig
́́ Fagyás-olvadási ciklusnak ellenáll
́́ Könnyen alkalmazható
́́ Egykomponensű termék, csak vizet kell hozzáadni
́́ Csak beton alapfelületen alkalmazható

termékelőnyök:
́́ Egykomponensű
́́ Kézzel és géppel is felhordható
́́ Vízzáró
́́ Gyors vízterhelés lehetséges
́́ Szilikaporral javított
́́ Alkalmas ivóvízzel történő érintkezésre az OTH engedélyével

hatékony megoldás felszálló
nedvesség ellen
Ideális:
́́ Nedves és sóvirágos falakhoz
́́ Lábazatokhoz és alagsorok falaihoz
́́ Kültéri és beltéri tégla falazatokhoz
́́ Történelmi épületek falazatához
termékelőnyök:
́́ Elősegíti a víz elpárolgását a falszerkezetből
́́ Leköti a sókat a habarcsrétegben, megakadályozza a sóvirág és
penész kialakulását
́́ Jó bedolgozási tulajdonságok
́́ Oldószermentes injektáló anyag
A SikaMur® Rendszer részei

SikaSeal®-210 Migrating

Termékelőnyök:
A kristályosító adalékok mélyen a szerkezetbe
hatolnak, így szigetelik a pósusokat és
hajszálereket.

SikaMur® Rendszer

termékelőnyök:
́́ Kiemelkedően rugalmas
́́ Vízálló
́́ Jó vegyi ellenálló képesség
́́ Hőállóság -30°C-tól +90°C-ig

́́ SikaMur® InjectoCream-100 – Szilán-bázisú injektálható
talajnedvesség elleni szigetelés
́́ SikaMur® Dry – Speciális légpórusokat tartalmazó falszárító
vakolat nedves falszerkezetekhez

