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Sika Zurich

SIKA W SKRÓCIE  

Historia sukcesu firmy Sika rozpoczęła się ponad 
100 lat temu, kiedy Kaspar Winkler wynalazł  
Sika®-1, szybkowiążącą domieszkę uszczelniającą 
do zapraw, wykorzystaną podczas budowy tunelu 
Świętego Gotarda. Wynalazek ten umożliwił 
szwajcarskiej spółce kolejowej elektryfikację 
tego ważnego połączenia pomiędzy północną   
a południową Europą i dał początek naszej firmie. 

Od tego czasu Sika rozwinęła się w międzyna-
rodowy koncern produkujący chemię budowlaną, 
lidera w dziedzinie opracowywania nowatorskich 
rozwiązań do łączenia, uszczelniania, wzmacnia-
nia i zabezpieczania w branży budowlanej i w prze-
myśle (motoryzacyjnym, energii słonecznej, 

kolejowym, energetyce wiatrowej).

Gamę produktów Sika opracowano pod kątem 
różnych przedsięwzięć, w których nasze wysokiej 
jakości membrany dachowe, domieszki do betonu, 
specjalne zaprawy, środki uszczelniające i kleje, ma-
teriały do wzmacniania i napraw, powłoki ochronne, 
produkty posadzkowe i systemy hydroizolacyjne 
zdobyły zaufanie specjalistów na całym świecie.
W dniu dzisiejszym Sika obecna jest w blisko 
100 krajach i wspiera projektantów, architektów, 
specjalistów od opracowania specyfikacji, firmy 
budowlane, producentów i innych specjalistów 
branżowych posiadając opinię solidnego i godnego 
zaufania partnera. 

GLOBALNA OBECNOŚĆ W 

ponad 90 KraJaCH 
NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH 
Aby dzielić się umiejętnościami i reagować   
na lokalne potrzeby  

 OKOŁO

> 17.000 ZaangaŻowanYCH  
PRACOWNIKÓW 
Aby wspierać klientów zawsze i wszędzie  
 

PONAD 

100 lat 
NA CAŁYM ŚWIECIE
DOŚWIADCZENIA 
 
aaa

PONAD

170 FabrYK
NA CAŁYM ŚWIECIE
Aby lepiej dostosować się do lokalnych 
wymagań i dostarczać produkty wyższej 
jakości

SIEĆ 

20 globalnYCH 
CENTRÓW TECHNOLOGICZNYCH 
Aby dostarczać inteligentne rozwiązania 
oparte na najbardziej zaawansowanych 
technologiach
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posadZKi

Sika działa na siedmiu docelowych rynkach (beton, hydroizolacje, pokrycia dachowe, produkty posadzkowe, uszcze-
lnianie i łączenie, renowacje, przemysł) dostarczając klientom nowatorskie produkty i systemy, które poprawiają wy-
dajność, trwałość, bezpieczeństwo i estetykę obiektów 
budowlanych i infrastrukturalnych, pojazdów oraz insta-
lacji przemysłowych.

Niezależnie od tego, czy budujesz obiekt przyszłości, 
czy dokonujesz modernizacji obiektu istniejącego Sika 
dostarczy Ci zaawanasowane technologicznie, szyte na 
miarę rozwiązania, które spełniają najwyższe wymogi. 
Nasze produkty zawsze są zgodne z obowiązującymi 
branżowymi normami i przepisami, zapewniając Ci  
spokój i pewność, że współpracujesz z niezawodnym 
producentem. 

KlEJEniE i usZCZElnianiEModYFiKaCJa bEtonu 

prZEMYsŁdaCHY

ZaprawY i rEnowaCJEHYdroiZolaCJa

SIEDEM DOCELOWYCH RYNKÓW 
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Olbrzymie doświadczenie firmy Sika 
można zobaczyć nawet bliżej – nasze produkty i systemy dostępne są na półkach sklepów budowlanych na całym 
świecie. nasze doświadczenie – twoja korzyść! 

KNOW-HOW

HARBIN OPERA HOZASTOSO-
WANIE, CHINA

HARBIN OPERA HAUSE, CHINY

wiEdZa i doŚwiadCZEniE 
na wiElKiCH i MaŁYCH proJEKtaCH
Sika zaznacza swoją obecność 
w świecie: od tunelu Świętego 
Gotarda w Szwajcarii, poprzez 
spektakularne mosty aż po osta-
nie arcydzieło – Operę w Harbinie. 
Nasze produkty nie zawsze są 
widoczne, lecz wyraźnie widać 
rezultaty ich stosowania.   

Niezależnie od tego, czy inwestycja 
jest duża czy niewielka, zawsze 
możesz oczekiwać niezawodnych 
rozwiązań dostosowanych do 
konkretnych wymagań oraz 
wsparcia ze strony naszych 
handlowców na każdym etapie 
realizacji.

HARBIN OPERA HOUSE, CHINA
TUNEL GOTTHARDA, SZWAjCARIA
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HARBIN OPERA HOZASTOSO-
WANIE, CHINA

MOST PENANG, MALEZjA
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SyStemy hydroizolacji Sika

SikaBond® T-8 10
Sikalastic®-612 10
Sikalastic®-1 K 11
Sikalastic®-152 11
Sikalastic®-200 W 12
Sikalastic®-490 T 12
SikaTop® Seal-107 13
Sika MonoTop® -109 13
SikaMur® InjectoCream-100 14
Sika® SealTape S 14
Sika® SealTape F 15
SikaSwell® S-2 15
SikaSwell® System 16

SikaBit® S-515 16
SikaBit® P-05 17
Sika® Igolflex®-101 17
Sika® Igolflex®-201 18
Sika® Igolflex®P-01 18
Sika® Igasol®-101 19
Sika® Igol 19
Sikafloor® -410 20
Sikagard® PoolCoat 20
Sika® BlackSeal®-301 21
Sika BlackSeal®-BT 21
Sika® MultiSeal 22

iZolaCJE wodosZCZElnE  są wymagane we wszystkich rodzajach konstrukcji bu-
dowlanych, nie tylko na dachach i w piwnicach, również na ścianach zewnętrznych 
lub ścianach wewnętrznych narażonych na kontakt z wodą, zbiornikach na wodę, 
odwodnieniach oraz na balkonach i na przykład w zadaszonych parkingach. Wszystkie 
takie miejsca wymagają izolacji wodoszczelnych i ich właściwego doboru. Materiały 
izolacyjne Sika i systemy składają się z materiałów rolowanych, materiałów ciekłych 
do wykonywania powłok, taśm i kitów uszczelniających i zapraw wodoszczelnych 
oraz specjalnych systemów do wykonywania izolacji na balkonach, parkingach i w 
pomieszczeniach mokrych. Obecnie stosowana szeroka oferta materiałów i syste-
mów wodoszczelnych Sika była sprawdzona w praktyce, nawet na bardzo dużych i 
ważnych projektach na całym świecie. Doświadczenie Sika pozwoliło na wypracowa-
nie rozwiązań odpowiednich dla każdej potrzeby zgłaszanej przez naszych doradców 
terenowych. 
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Elastyczny materiał do klejenia płytek      
i wykonywania izolacji przeciwodnej

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Tylko jeden materiał do klejenia   
i uszczelniania

 ́ Nie wymaga gruntowania podłoża
 ́ Nie wymaga użycia taśm  
narożnikowych

 ́ Szybkie wiązanie
 ́ Tworzy elastyczną izolację 
przeciwwodną

 ́ Kryje spekania i rysy podłoża
 ́ Redukuje hałas i odgłos kroków
 ́ Idealnie nadaje się do klejenia płytek   
na podłożach odkształcalnych, np.:  
płyty osb, gk, podłożach   
stalowych i starych płytkach

 ́ jednoskładnikowy,    
nie wymaga mieszania

Kolor
Beżowy

opaKowania
Wiadro 10 l, 5l

sikabond® t-8

Ekonomiczna, jednoskładnikowa, płynna, poliuretanowa 
membrana dachowa

ZastosowaniE
 ́ Izolacja przeciwwodna nowo 
wykonywanych dachów i podczas 
renowacji istniejących pokryć 
dachowych

 ́ Dachy o wielu detalach, 
skomplikowanej geometrii,   
o ograniczonym dostępie

 ́ Hydroiolacja pod płytki klejone   
na balkonach i tarasach

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ jenoskładnikowa – gotowa    
do użycia, łatwa i szybka aplikacja

 ́ Układana na zimno – nie wymaga   
stosowania ciepła lub otwartego   
ognia

 ́ Bezspoinowa membrana 
hydroizolacyjna, paroprzepuszczalna

 ́ Dobra przyczepność do większości 
podoży

 ́ Membrana pozostaje elastyczna  
nawet w niskich temperaturach

 ́ Szybkie utwardzanie, szybkie   
uzyskanie odporności na deszcz

Kolor
Biały (RAL 9010), 
szary (RAL 7032), 
terakota, inne 
kolory dostępne 
na zamówienie

opaKowania
Wiadro 5 l
Wiadro 15 l

sikalastic®-612

ZastosowaniE
SikaBond® T-8 jest przeznaczony do wo-
doszczelnego mocowania płytek  
posadzkowych:

 ́ Na balkonach i tarasach
 ́ W kuchni
 ́ W łazience
 ́ W pralni
 ́ W loggiach
 ́ W pomieszczeniach    
mokrych i wilgotnych
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jednoskładnikowa, wzmocniona włóknami 
zaprawa uszczelniająca

ZastosowaniE
Uniwersalna, mostkująca zarysowania 
zaprawa uszczelniająca

 ́ Do uszczelnień w łazienkach, 
prysznicach,balkonach i tarasach,  
basenach jako izolacja podpłytkowa

 ́ Elastyczna izolacja przeciwwodna  
i zabezpieczenie powłok betono-
wych w zbiornikach, rurach,  
nieckach itp. 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Doskonałe mostkowanie rys
 ́ jednoskładnikowa
 ́ Możliwość regulacji konstystencji   
poprzez dozowanie wody

 ́ Łatwa w aplikacji wałkiem,   
ławkowcem lub pacą

 ́ Wzmocniona włóknami
 ́ Doskonała przyczepność    
do większości podłoży jak:   
beton, zaprawy cementowe,   
ceramika 

Kolor
jasnoszary

opaKowania
Worek 20 kg

sikalastic®-1 K

Szybkosprawna zaprawa cementowa do wykonywania  
elastycznych hydroizolacji do ochrony betonu

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Elastyczna izolacja przeciwwodna  
i ochrona betonu jednym produktem

 ́ Możliwość nanoszenia zarówno  
w bardzo wilgotnym środowisku  
jak i na suche podłoża 

 ́ Szybkie utwardzanie    
(także w niskich temperaturach)

 ́ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ́ Przenosi zarysowania podłoża
 ́ Doskonała przyczepność do  
większości podłoży takich jak: 
beton, zaprawy cementowe, 
ceramika, cegła i drewno

Kolor
Szary

opaKowania
Składnik A 
kanister 8 kg
Składnik B 
worek 25 kg

sikalastic®-152

ZastosowaniE
 ́ Izolacja przeciwwodna i zabezpiecze-
nie konstrukcji obciążonych wodą jak:

 ́ zbiorniki na wodę, baseny, rury betono-
we, kanały odprowadzające wodę itp.

 ́ Izolacja przeciwwodna i zabezpiecze-  
nie ścian zewnętrznych przeznaczo-
nych do zasypania gruntem

 ́ Izolacja przeciwwodna wewnątrz 
pomieszczeń ścian i podłóg piwnic 
poddanych działaniu niewielkiego 
parcia negatywnego

 ́ Hydroizolacja balkonów i tarasów, 
gdzie podłoże stanowi beton   
lub płytki ceramiczne
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Elastyczna płynna membrana wodoszczelna 
do pomieszczeń mokrych

ZastosowaniE
Sikalastic® -200W – elastyczna memb-
rana uszczelniająca w płynie do stoso-
wania wewnątrz budynków:

 ́ Łazienki, kuchnie, kotłownie
 ́ Przejścia ruchu publicznego   
lub prywatnego (alejki, schody, itp.)

 ́ Otoczenie basenów (części 
spacerowe)

Membrana Sikalastic® -200W tworzy 
zabezpieczenie wodoszczelne, które 
musi być po wyschnięciu, przykryte 
okładziną (płytki, kamień natrurany)

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał jednoskładnikowy –   
gotowy do użycia

 ́ Bezrozpuszczalnikowy
 ́ Paroprzepuszczalny
 ́ Do stosowania zarówno   
na powierzchniach poziomych  
jak i pionowych

 ́ Do stosowania przy ogrzewaniu 
podłogowym

 ́ Dobra przyczepność do betonu,  
zapraw, tynków, klejów mineralnych, 
płyt gipsowo-kartonowych, ceramiki, 
drewna i płyt wiórowych Kolor

Żółty

opaKowania
Wiaderka 5kg, 
10 kg i 25 kg

sikalastic®-200 w

Bezbarwna, jednoskładnikowa, płynna    
poliuretanowa powłoka wodoszczelna

ZastosowaniE
 ́ Hydroizolacja i ochrona  
balkonów i tarasów

 ́ Izolacja przeciwwodna  
świetlików dachowych,  
szklarni, itp.

 ́ Ochrona przed mrozem, 
przenikaniem dwutlenku węgla 
oraz kwaśnymi deszczami

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwa i ekonomiczna aplikacja
 ́ Odporność na promieniowanie UV,  
nie żółknie

 ́ Bezszwowa izolacja przeciwwodna
 ́ Odporność na temperaturę    
od -30oC do +80oC

 ́ Może być nanoszona na naturalny 
kamień, ceramikę, szkoło, poliwęglan

 ́ Łatwo się czyści
 ́ Możliwość obciążenia niewielkim   
ruchem pieszym 

Kolor
Bezbarwna ciecz

opaKowania
Puszki 5 kg 

sikalastic®-490 t
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Wodoszczelna, cementowa zaprawa mineralna

ZastosowaniE
SikaTop® Seal-107 jest przeznaczony do:

 ́ Wykonywania wewnętrznych i 
zewnętrznych izolacji przeciwwodnych  
i przeciwwilgociowych na betonie, 
zaprawach cementowych, murach   
z cegieł i bloczków

 ́ Ochrony betonu przed solami 
odladzającymi oraz zamarzaniem/
rozmarzaniem

 ́ Wypełniania porów i nierówności 
podłoża

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał łatwy w aplikacji    
za pomocą pędzla lub szpachli

 ́ Możliwość nanoszenia ręcznego   
bądź natryskiem

 ́ Bardzo dobra przyczepność
 ́ Chroni beton przed karbonatyzacją
 ́ Chroni beton przed penetracją wody
 ́ Nie działa korozyjnie na stal i żelazo
 ́ Możliwość pokrywania powłokami

Kolor
Składnik A:   
biała ciecz
Składnik B:   
szary proszek

opaKowania
25 kg zestaw   
(20 kg worek   
+ 5 kg wiadro)

sikatop® seal-107

jednoskładnikowa cementowa zaprawa wodoszczelna

ZastosowaniE
 ́ Cementowa, sztywna zaprawa   
do izolowania podziemi, piwnic,  
kanałów w garażach, fundamentów, 
ścian, posadzek. jako wodoszczelny 
podkład pod okładziny z płytek 
ceramicznych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Do bezpośredniego nakładania   
na większość podłoży

 ́ Doskonała przyczepność
 ́ Szybkie twardnienie
 ́ Dobra urabialność
 ́ Nakładanie pędzlem lub pacą

Kolor
Szary

opaKowania
Worek foliowy 5 kg

sika Monotop® -109

 ́ Wykonywania sztywnych powłok  
wodoszczelnych fundamentów i piwnic

 ́ Wyrównania przy pracach naprawczych 
betonu
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Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach 
przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci

ZastosowaniE
Może być stosowany do wykonania 
przepony umożliwiającej kapilarne 
podciąganie wilgoci prawie we  
wszystkich rodzajach murów:

 ́ Ścian z cegły pełnej
 ́ Ścian szczelinowych
 ́ Ścian z kamienia i ścian  
murowanych  z rdzeniem  
kamiennym lub podobnym

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał jednoskładnikowy,   
gotowy do użycia

 ́ Szybki w wykonaniu – bez potrzeby   
podwójnego wykonywania otworów,  
bez stosowania ciśnienia lub   
wykorzystywania grawitacji

 ́ Bez potrzeby wstępnego  
uszczelniania powierzchni wokół 
otworów iniekcyjnych, co ma   
miejsce w metodach ciśnieniowych

 ́ Szybki w wykonaniu, bez oczekiwania  
na pompowanie materiału

Kolor
Biały

opaKowania
Kiełbaski 600 ml
Kartusze 300 ml

sikaMur® injectoCream-100

Taśma do uszczelnień dylatacji oraz przejść rur, pod płytki 
ceramiczne w pomieszczeniach mokrych 

ZastosowaniE
 ́ Wykonywanie uszczelnień wokół  
rur w pomieszczeniach mokrych 
pokrytych płytkami ceramicznymi  
jak łazienki, kuchnie

 ́ Uszczelnianie w obrębie i wokół 
basenów

 ́ Uszczelnanie pionowych i poziomych 
pracujących dylatacji w narożach   
i wokół rur, itp.

 ́ Do stosowania w pomieszczeniach 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka elastyczność
 ́ Wodoszczelność
 ́ Wysoka odporność chemiczna
 ́ Łatwość montażu
 ́ Odporność termiczna:    
od -25oC do +60oC Kolor

Taśma dostarczana 
w rolkach, 
elastyczna z 
wystającą z każdej 
strony włókniną 
syntetyczną.
Taśma żółta, 
włóknina biała

opaKowania
Rolki:    
5m, 10 m i 50 m
Narożniki: 10 sztuk

sika® sealtape s
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Uszczelniający kit pęczniejący

ZastosowaniE
Uszczelnienia:

 ́ Szczelin konstrukcyjnych
 ́ Przejścia rur i elementów stalowych   
przez konstrukcję ścian i stropów

 ́ Wokół wszelkiego typu przejść   
i szczelin konstrukcyjnych

 ́ Szczeliny konstrukcyjne w kanałach   
przewodów, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Dzięki powolnemu pęcznieniu  
(pod wpływem wilgoci) skutecznie 
uszczelnia styki budowlane, nie 
powodując ich uszkodzenia

 ́ Łatwa aplikacja
 ́ Dobra przyczepność do wielu   
podłoży budowlanch

 ́ Pęcznienie pod wpływem   
kontaktu z wilgocią

 ́ Stale odporny na wodę

Kolor
Czerwony

opaKowania
Kartusze 300ml
Kiełbaski 600 ml

sikaswell® s-2

Taśma uszczelniająca do uszczelnień      
pod płytkami ceramicznymi i okładzinami

ZastosowaniE
 ́ Wykonywanie uszczelnień pod płyt-
kami i okładzinami w pomieszczeniach 
mokrych, jak np. łazienki i prysznice

 ́ Wykonywanie uszczelnień pod 
płytkami i okładzinami na balkonach, 
tarasach i na elewacji

 ́ Wodoszczelne przekrycie szczelin 
dylatacyjnych i szczelin przylegających

 ́ Uszczelnienie przejść rur i odpływów
 ́ Do stosowania w pomieszczeniach   
i na zewnątrz

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szerokość 120 mm
 ́ Odporna na wodę, temperaturę   
w zakresie od -30o C do +90o C,   
na chemikalia i kwasy

 ́ Wysoka elastyczność
 ́ Łatwość montażu
 ́ Dobra przyczepność z izolacją

Kolor
Taśma fizelinowa 
bladożółta

opaKowania
Rolki: 10 m i 50 m
Narożniki: 10 sztuk

sika® sealtape F

sikaswell® s-2
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Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu

ZastosowaniE
Membrana nakładana na zimno na 
podziemne konstrukcje betonowe 
zapewniająca izolację przeciwwodną    
i przeciwwilgociową:

 ́ Na poziomych płytach i występach  
 ́ Na ławach i stopach   
fundamentowych 

 ́ Na powierzchniach   
zewnętrznych ścian

 ́ Na stropodachach

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Samoprzylepność, nakładanie na 
zimno (nie wymaga podgrzewania 
lub otwartego ognia) 

 ́ Pełne mocowanie taśm dzięki  
właściwościom samoprzylepnym 

 ́ Odporny na wszystkie naturalne 
agresywne media obecne w wodzie 
gruntowej i glebie 

 ́ Nieprzepuszczalność    
dla radonu i metanu 

 ́ Kontrolowana grubość warstwy 
 ́ Łatwy, szybki i pewny montaż  
bez dodatkowych narzędzi 

 ́ Tymczasowa (w trakcie montażu) 
odporność na działanie UV   
i warunków atmosferycznych

Kolor
Black

opaKowania
1 x 20 m roll

sikabit® s-515

Pęczniejący system do wodoszczelnych połączeń. 
jenoskładnikowy poliuretanowy uszczelniacz i profil, 
pęcznięjący w kontakcie z wodą: SikaSwell® P, SikaSwell® A, 
SikaSwell® P 2507 H
ZastosowaniE
Uszczelnianie większości sztywnych 
połaczeń budowlanych:

 ́ Uszczelnianie przerw    
roboczych w betonie

 ́ Uszczelnianie przejść     
rur przez ściany i stropy

 ́ Połączenia nowej konstrukcji ze starą
 ́ Profile SikaSwell® P należy mocować  
przy użyciu kitu SikaSwell® S2 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Pęcznienie w kontakcie z wodą
 ́ Łatwość stosowania
 ́ Trwała odporność na wodę
 ́ Dobra przyczepność do większości  
materiałów budowlanych 

 ́ Niskie koszty uszczelnienia
 ́ Dzięki powolnemu przyrostowi 
objętości nie uszkadza betonu  
w trakcie wiązania

 ́ Możliwość różnorodnych 
zastosowań

Kolor
Czerwony

opaKowania
Kartusz 300 ml
Opakowanie 
foliowe 600
Profili     
25 x 7/10 m rolka

sikaswell® system
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Wodny, bezrozpuszczalnikowy materiał   
gruntujący i wiążący pył 

ZastosowaniE
jako grunt i środek łączący pod 
membranę samoprzylepną SikaBit® 
S na podłożach betonowych, 
murowanych, ceglanych, itp. 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Nie zawiera rozpuszczalników,  
niepalny 

 ́ Dobra penetracja i łączenie 
 ́ Dobre wiązanie pyłu 
 ́ Gotowy do nakładania wałkiem, 
pędzlem lub szpachelką 

Kolor
Czarnobrązowy 

opaKowania
Wiadra 18 l

sikabit® p-05

jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa,    
modyfikowana polimerami powłoka izolacyjna

ZastosowaniE
 ́ Do wykonywania izolacji 
przeciwwodnej w postaci powłoki 
grubowarstwowej wszystkich  
typów konstrukcji nadziemnych  
i podziemnych, przeciwko wodzie 
oraz penetracji wilgoci

 ́ Do wykonywania izolacji 
wodoszczelnej pod warstwą betonu 
na tarasach, balkonach   
i w pomieszczeniach mokrych

 ́ Do przyklejania lekkich   
płyt izolacji termicznej

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Dostarczany w postaci   
gotowej do użycia

 ́ Możliwość nanoszenia szpachlą 
ząbkowaną lub natryskiem 
bezpowietrznym

 ́ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ́ Elastyczny, nawet w niskich 
temperaturach

 ́ Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
 ́ Nie odporny na promieniowanie UV

Kolor
Brązowo-czarna 
pasta

opaKowania
Pojemniki 32 l 

sika® igolflex®-101
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Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włókna-
mi, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

ZastosowaniE
 ́ Do wykonywania izolacji przeciwwodnej  
w postaci grubowarstwowej wszystkich  
typów konstrukcji podziemnych, 
przeciwko przesiąkowej wodzie 
gruntowej

 ́ Do wykonywania izolacji wodoszczelnej  
pod warstwą betonu na tarasach,   
balkonach i pomieszczeniach mokrych

 ́ Do przyklejania lekkich płyt izoalcji   
termicznej

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Możliwość nanoszenia   
szpachlą ząbkowaną    
lub natryskiem   
bezpowietrznym

 ́ Nie spływa z powierzchni   
pionowych

 ́ Elastyczny, nawet     
w niskich temperaturach

 ́ Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
 ́ Nie odporny na promieniowanie UV

Kolor
Składnik ciekły: 
brązowo-czarna 
pasta 
Składnik suchy: 
szary

opaKowania
32 kg wiadro 
zawierające:
Składnik ciekły 24 kg
Składnik suchy 8 kg

sika® igolflex®-201

jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna   
emulsja gruntująca pod powłoki bitumiczne

ZastosowaniE
Stosowany jako grunt poprawiający  
przyczepność do betonu, zapraw  
i tynku następujących materiałów:

 ́ Powłok bitumicznych
 ́ Membran

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Dostarczany w postaci   
gotowej do użycia

 ́ Możliwość nanoszenia pędzlem, 
wałkiem lub natryskiem 
bezpowietrznym

 ́ Dobra zdolność penetracji    
w podłoża betonowe

 ́ Szybkoschnący
 ́ Bezrozpuszczalnikowy, niepalny

Kolor
Brązowo-czarny

opaKowania
10 l wiadro

sika® igolflex® p-01
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Kolor
Czarno-brązowy

opaKowania
Puszki 10 l

Powłoka izolacyjna do fundamentów      
i dachów z dodatkiem lateksu

ZastosowaniE
Ochrona i uszczelnianie konstrukcji i ele-
mentów betonowych i bitumicznych od 
zewnątrz przeciwko wilgoci i wodzie opa-
dowej. 
Uszczelnianie kanałów ściekowych, 
przepustów, elewacji, dachów itp.
Wykonywanie podkładu przy naprawie 
dachów bitumicznych. Podkład taki musi 
być pokryty warstwą zasadniczą izolacji

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał gotowy do użycia
 ́ Możliwość wielu różnych zastosowań
 ́ Dobra przyczepność do wszelkich 
suchych lub lekko wilgotnych  
podłoży z materiałów   
mineralnych i bitumicznych

 ́ Nie zawiera rozpuszczalnika,   
słaby zapach, niepalny

sika® igol

Kolor
Czarno-brązowy

opaKowania
12 litrowe puszki

jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna powłoka 
na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerem

ZastosowaniE
 ́ Do wykonywania izolacji przeciwwodnej  
w postaci powłoki cienkowarstwowej  
wszytkich typów konstrukcji 
nadziemnych i podziemnych z betonu i 
cegły, przeciwko wodzie oraz penetracji 
wilgoci

 ́ jako zagruntowanie pod powłoki 
bitumiczne nanoszone na podłoże 
betonowe, z zapraw i cegły   
(zwykle rozcieńczony z wodą)

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Dostarczany w postaci   
gotowej do użycia

 ́ Możliwość nanoszenia   
pędzlem, wałkiem lub natryskiem

 ́ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ́ Elastyczny, nawet w niskich 
temperaturach

 ́ Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
 ́ Nie jest odporny     
na promieniowanie UV

sika® igasol®-101
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jednoskładnikowa, matowa, transparentna, elastyczna   
powłoka doszczelniająca na bazie żywcy poliuretanowej

ZastosowaniE
Do bezbarwnego zamknięcia 
poliuretanowych powłok Sikafloor®. 
Do lekkiego i średniego zużycia 
mechanicznego na balkonach, 
tarasach, klatkach schodowych, 
loggiach itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Odporna na promienie UV   
i warunki pogodowe

 ́ Wodoszczelna
 ́ Elastyczna powłoka  
przenosząca zarysowania 
podłoża

 ́ Łatwe nakładanie   
wałkiem lub pędzlem

 ́ Szybkie wysychanie
 ́ Odporna na ścieranie przy 
normalnej eksploatacji

 ́ Możliwość wykonania 
powierzchni antypoślizgowej

 ́ Nie żółknie
 ́ Łatwe czyszczenie

Kolor
Transparentna 
ciecz

opaKowania
Puszki 3 kg

sikafloor®-410

jednokomponentowa, wodorozcieńczalna, barwna   
powłoka do malowania basenów i oczek wodnych

ZastosowaniE
 ́ jako powłoka ochronna   
do betonowych zbiorników   
na wodę

 ́ Na zewnętrzne powierzchnie  
z betonu, tynku cementowego 
i cementowo-wapiennego, płyt 
włókienno-cementowych oraz  
powłok chlorokauczunkowych

 ́ W otwartych basenach, w których 
czyszczenie przeprowadzone   
jest przy użyciu chloru

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka stabilność i trwałość koloru
 ́ Bardzo dobra odporność na olejki  
do opalania i emulsje

 ́ Produkt posiada wysoką odporność 
na wodę chlorowaną i chemikalia

 ́ Możliwość aplikacji na stare  
powłoki chlorokauczukowe

 ́ Łatwy w utrzymaniu czystości  
i dezynfekowaniu

 ́ Wydłużony czas pomiędzy 
konserwacjami

 ́ Odporność na wodę basenową  
i morską wg DIN 19 643-2

Kolor
Niebieski 
(adriablau), inne 
kolory na zapytanie

opaKowania
Puszka 10 l

sikagard® poolCoat
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Wzmacniany włóknami, materiał do wykonywania izolacji 
wodoszczelnych i napraw na bazie bitumu

ZastosowaniE
Uszczelnianie przed wodą oraz 
naprawa zarysowań podoży z 
membran bitumicznych, betonu, 
zapraw oraz cegły

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Możliwość nanoszenia  
paca lub szpachlą

 ́ Dostarczany w postaci  
gotowej do użycia

 ́ Łatwość nanoszenia
 ́ Nie spływa z powierzchni 
pionowych

 ́ Elastyczny, nawet    
w niskich temperaturach

 ́ Odporny na promieniowanie UV
 ́ Zdolność przenoszenia 
zarysowań podłoża Kolor

Czarny

opaKowania
Puszki 5 kg

sika® blackseal®-301

Bitumiczny uszczelniacz dekarski do napraw    
dachów z papy bitumicznej i asfaltowej 
ZastosowaniE

 ́ Mocowanie płytek, płytek łupkowych   
i obróbek blacharskich

 ́ Wypełnianie szczelin na rynnach   
i rurach spustowych 

 ́ Wypełnianie szczelin wokół kominów,  
świetlików itp.

 ́ Uszczelnianie pęknięć i otworów   
w większości pokryć dachowych

 ́ Doklejanie odstających fragmentów 
papy

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Gotowy do użycia,    
nie wymaga gruntowania

 ́ Wysoka zawartość części 
stałych – doskonale nadaje  
się do wypełniania szczelin, bez  
skurczu

 ́ Może być stosowany    
na podłoża wilgotne    
i nieporowate

 ́ Specjalne dodatki polimerowe 
poprawiające przyczepność 

 ́ Dobra przyczepność do wielu 
podłoży takich jak pokrycia 
bitumiczne, beton, papa  
dachowa, ołów, cynk, stal   
i zaprawy

Kolor
Czarnoszary

opaKowania
Kartusze 540 g
Kiełbaski 1080 g

sika blackseal® - bt
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Samoprzylepna, bitumiczna taśma uszczelniająca   
wzmocniona filmem aluminiowym 

ZastosowaniE
Uszczelnianie przed wnikaniem   
wody i przeciekom w:

 ́ Dachach (również krytych blachą)
 ́ Zarysowanych elementach budowli
 ́ Papach bitumicznych i innego rodzaju  
pokryciach dachowych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo łatwa w użyciu
 ́ Dobra przyczepność    
do wielu podłoży

 ́ Odporna na obciążenia 
atmosferyczne

 ́ Samoprzylepna
 ́ Odporna na promieniowanie   
UV i bitumy 

 ́ Może być pokryta   
powłokami malarskimi 

 ́ Może być układana w niskich 
temperaturach

Kolor
Taśmy dostępne są w 
dwóch różnych barwach:
- Górna powierzchnia: 
pomalowana folia 
aluminiowa, matowo 
szara lub ceglasta 
(terakota)
- Dolna powierzchnia: 
Samoprzylepna, czarna 
bitumiczna pokryta folią 
ochronną

opaKowania
Rolka 10 cm x 10 m, Rolka 
15 cm x 10 m, Rolka 15  cm 
x 3 m, Rolka 20 cm x 10 m

sika® Multiseal
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roZwiĄZania siKa dla usZCZElniEŃ

Sikacryl®-100 34
Sikacryl®-150 34
Sikacryl®-200 35
Sika Boom®S 35
Sika Boom® G 36
Sika Boom®-400 Fire 36
Sika Boom® 104-Low Expansion 37
SikaPlus® -1/-2 37
Sika® Primer-3 N 38
Sika MaxTack® 38
Sika® MaxTack Ultra 39
Sika MaxTack®Invisible 39
SikaBond® AT Universal 40
SikaBond® T-2 40
Sikaflex®High Tack 41

Sikaflex®-11 FC+ 26
Sikaflex® Crystal Clear 26
SikaHyflex®-220 Window 27
SikaHyflex®-250 Facade 27
Sikaflex® Floor 28
Sikaflex® Construction+ 28
Sika® BlackSeal® BT 29
SikaHyflex®-105 29
SikaHyflex®-305 EU 30
Sika® MultiSeal 30
Sikasil® C 31
Sikasil®Universal  31
Sanisil® 32
Sikasil®Pool 32
Sikasil®-670 Fire 33
Sikacryl®-620 Fire 33

poMiMo, ŻE uszczelniacze stanowią niewielki udział w kosztach budowy, odgrywają 
absolutnie istotną rolę w utrzymaniu właściwego klimatu w pomieszczeniach (przeciągi, 
uszkodzenie izolacji termicznej) oraz w zapobieganiu penetracji wody do budynków lub 
budowli (niekorzystna zmiana wilgotności, możliwość uszkodzenia konstrukcji). Bieżące 
koszty spowodowane brakiem odpowiednich uszczelnień mogą być znaczne, a wydatki 
wynikające z konieczności wykonania poprawek, napraw a czasami kompleksowych re-
montów, mogą być bardzo wysokie. Wynika z tego, że wybór właściwego materiału do 
uszczelnienia budowli może być nadzwyczaj istotny dla utrzymania właściwych warunków 
zarówno eksploatacji budowli lub budynku, jak właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach 
w całym okresie eksploatacji konstrukcji. Wybór ten ma również istotne znaczenie dla 
kosztów energii zużywanej przez budynek oraz na wydatki na bieżącą konserwację.  
W projekcie znajduje się wiele rodzajów połączeń, które wymagają właściwego uszcze-
lnienia, z uwzględnieniem izolacji, instalacji sanitarnych, przerw roboczych, styków, przerw 
ekspansywnych, które mogą znajdować się w elewacjach lub konstrukcji budowli. Obszerna 
oferta materiałow Sika do wykonywania uszczelnień i izolacji przeciwwodnych pozwala na 
wybór właściwego materiału lub systemu do wykonania uszczelnienia o optymalnych 
właściwościach i o dużej trwałości.
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jednoskładnikowy kit uszczelniający i uniwersalny klej
ZastosowaniE
Sikaflex® -11FC to zarówno uszczelniacz i klej, w 
zawiązku z tym znajduje wiele zastosowań jak:

 ́ Wypełnianie pionowych i poziomych szcze- 
lin, izolacja akustyczna przejścia rur, uszcze-
lnianie miedzy przegrodami, uszczelnianie 
połączeń elementów metalowych i drewnia-
nych oraz wiele innych

 ́ Sikaflex® -11FC nadaje się do klejenia 
w pomieszczeniach i na otwartej 
przestrzeni parapetów, progów, 
stopni, listw przyściennych, płyt 
ochronnych i okładzinowych, elementów 
prefabrykowanych i wiele innych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
Sikaflex® -11FC jest:

 ́ jednoskładnikowym, gotowym do użycia
 ́ Elastycznym i sprężystym  
 

uszczelniaczem 
 ́ Utwardzającym się bez wydzielania 
mikropęcherzyków gazu

 ́ Bardzo dobrej przyczepności do 
większości materiałów budowlanych

 ́ Wysokiej odporności na wietrzenie   
i procesy starzenia

 ́ Wysokiej odporności mechanicznej
 ́ Konsystencji zapewniającej nie 
spływanie z powierzchni

Klejem
 ́ Nie wymagającym wstępnego zwilżania 
klejem łączonych elementów

 ́ Pochłaniającym wibracje i uderzenia
 ́ Bezrozpuszczalnikowy, bezownny

Kolor
Biały, szary, 
grafitowy, beżowy, 
jasnobrązowy, 
brązowy, czerwień 
ceramiczna, czarny

opaKowania
300 ml kartusze
600 ml kiełbaski 

sikaflex®-11 FC+

Kolor
Przezroczysty 

opaKowania
Kartusze 300 g

Przezroczysty klej i uszczelniacz

ZastosowaniE
Wysokoelastyczny uszczelniacz dla złączeń 
poziomych i pionowych (EN 15651 EXT INT CC)

 ́ Pomiędzy ścianami działowymi, kon-
strukcjami metalowymi i drewnianymi 

 ́ Uszczelnianie dookoła okien, drzwi, itp. 
Klej do większości materiałów budowlanych, 
kiedy potrzebne jest przezroczyste połączenie 

 ́ Beton, tynk, płyty G-K, drewno, 
powierzenie malowane

 ́ Szkło i tworzywa sztuczne 
 ́ Metal (stan ocynkowane i nierdzewna, 
aluminium), twarde PCW

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ 100% przezroczysty 
 ́ Bezrozpuszczalnikowy 
 ́ Doskonała przyczepność  
do wielu podłoży stosowanych  
w budownictwie, bez stosowania 
gruntu 

 ́ Odporność na ekstremalne 
temperatury  od -40°C do +70°C 

 ́ Możliwość stosowania na 
wilgotnych powierzchniach

sikaflex® Crystal Clear
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Profesjonalny uszczelniacz do obwodowego   
uszczelniania okien i drzwi

ZastosowaniE
SikaHyflex® -220 Window służy 
do uszczelniania złącz pomiędzy 
oknami lub drzwiami a elementami 
budynku. Można go używać także 
do montowania SikaMembran 
Window

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo dobra urabialność
 ́ Do wyciskania nie potrzeba dużej siły 
 ́ Nadaje się do malowania 
 ́ Dobra przyczepność do PCW
 ́ Zdolność przemieszczania   
się ±25% (ISO 9047)

 ́ Dobra przyczepność do podłoży 
porowatych i nieporowatych 

 ́ Bezrozpuszczalnikowy 
 ́ Paroprzepuszczalny

Kolor
Biały

opaKowania
Kartusze 290 ml
Kiełbaski 600 ml

sikaHyflex®-220 window

Profesjonalny klej i uszczelniacz o niskim module    
do szczelin odkształcalnych i połączeń na elewacjach 
budynków komercyjnych

ZastosowaniE
Do uszczelniania przerw w:

 ́ Elewacjach betonowych
 ́ Elewacjach ścian murowanych
 ́ Elewacjach w systemie EIFS (System 
Izolacji Zewnętrznej i Wykończenia)

 ́ Elewacjach w systemie ETICS 
(Mieszane Systemy Zewnętrznej 
Izolacji Termicznej)

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo duża odporność na warunki 
atmosferyczne i na starzenie

 ́ Zdolność odkształceń  
+100/-50% (ASTM C 719)

 ́ Wiązanie bez pęcherzykowania
 ́ Małe naprężenia przenoszone  
na podłoże

 ́ Łatwość wygładzania   
i bardzo dobra urabialność

 ́ Bez rozpuszczalnika    
i bez zapachu

Kolor
Biały, beżowy, 
brązowy, czarny, 
betonowoszary, 
szary, ciemnoszary, 
szary 5057

opaKowania
Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

sikaHyflex®-250 Facade
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jednoskładnikowy, materiał uszczelniający do posadzek

ZastosowaniE
Sikaflex® Floor jest materiałem 
uszczelniającym używanym   
do wypełnienia:

 ́ Nacięć w posadzkach,   
np. przy ścianach i słupach

 ́ Szczelin w posadzkach
 ́ Szczelin w posadzkach pomiędzy 
elementami prefabrykowanymi

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Odkształcalność 12,5%
 ́ Utwardzanie bez wydzielania 
mikropęcherzyków

 ́ Doskonała przyczepność  
do różnych podłoży

 ́ Nie zawiera   
rozpuszczalników

 ́ Bezzapachowy

Kolor
Szary

opaKowania
Kiełbaski 600 ml

sikaflex® Floor

jednoskładnikowy, poliuretanowy materiał uszczelniający

ZastosowaniE
Do uszczelnień w budownictwie, do 
wypełnień i uszczelnień na elewacjach 
betonowych i ceglanych, np. do:

 ́ Balkonów
 ́ Parapetów 
 ́ Uszczelnień wokół okien i drzwi
 ́ Okładzin stalowych i betonowych
 ́ Również do elementów 
drewnianych, stalowych,   
cegły i PCW

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo dobra odporność na 
starzenie i warunki atmosferyczne

 ́ Dopuszczalna odkształcalność 
±35% (ASTM C 719)

 ́ Utwardzanie bez wydzielania  
mikropęcherzyków gazu

 ́ Łatwość nanoszenia i 
wyrównywania

 ́ Bezrozpuszczlanikowy i bezwonny
 ́ Innowacyjna powierzchnia:  
- z delikatną strukturą, gdy spoina  
   wykańczana  jest na sucho  
 - gładka, gdy spoina wykańcza  
  na jest na mokro 

Kolor
Biały, beżowy, 
brązowy, czarny, 
szary, ciemoszary. 
Inne kolory 
dostępne na 
zamówienie

opaKowania
Kartusze 300 ml 
Kiełbaski 600 ml  

sikaflex® Construction+
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Bitumiczny uszczelniacz dekarski do napraw    
dachów z papy bitumicznej i asfaltowej 
ZastosowaniE

 ́ Mocowanie płytek, płytek 
łupkowych i obróbek blacharskich

 ́ Wypełnianie szczelin na rynnach  
i rurach spustowych 

 ́ Wypełnianie szczelin wokół 
kominów, świetlików itp.

 ́ Uszczelnianie pęknięć i otworów  
w większości pokryć dachowych

 ́ Doklejanie odstających  
fragmentów papy

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Gotowy do użycia,    
nie wymaga gruntowania

 ́ Wysoka zawartość części   
stałych – doskonale nadaje   
się do wypełniania szczelin   
bez skurczu

 ́ Może być stosowany     
na podłoża wilgotne i nieporowate

 ́ Specjalne dodatki polimerowe 
poprawiające przyczepność 

 ́ Dobra przyczepność do wielu   
podłoży takich jak pokrycia  
bitumiczne, beton, papa dachowa,  
ołów, cynk, stal i zaprawy

Kolor
Czarnoszary

opaKowania
Kartusze 540 g
Kiełbaski 1080 g

sika® blackseal® bt

Silikonowy uszczelniacz pogodowy

ZastosowaniE
Uszczelnianie złączy pracujących 
w przegrodach budowlanych 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo dobra odporność   
na warunki atmosferyczne  

 ́ Zdolność przemieszczania   
się ±35%

 ́ Dobra urabialność i łatwość 
wygładzania  

 ́ Dobra przyczepność    
do wielu podłoży

Kolor
Biały, szary, czarny

opaKowania
Kartusze 300 ml
Opakowanie 
foliowe 600 ml

sikaHyflex®-105
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Uszczelniacz pogodowy dla ścian osłonowych i fasad 

ZastosowaniE
Zabezpieczanie przed wpływem 
czynników atmosferycznych 
i uszczelnianie w trudnych 
warunkach

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo dobra odporność 
czynniki atmosferyczne 

 ́ Zdolność przemieszczania 
się ±50% (ASTM 719)

 ́ Bardzo dobra urabialność
 ́ Bezrozpuszczalnikowy, 
naturalne utwardzanie 

Kolor
czarny

opaKowania
Kartusze 300 ml
Opakowanie 
foliowe 400 ml
Opakowanie 
foliowe 600 ml

sikaHyflex®-305 Eu

Samoprzylepna, bitumiczna taśma uszczelniająca 

ZastosowaniE
Uszczelnianie przed wnikaniem   
wody i przeciekom w:

 ́ Dachach (również krytych blachą)
 ́ Zarysowanych elementach budowli
 ́ Papach bitumicznych i innego 
rodzaju pokryciach dachowych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo łatwa w użyciu
 ́ Dobra przyczepność    
do wielu podłoży

 ́ Odporna na obciążenia 
atmosferyczne

 ́ Samoprzylepna
 ́ Odporna na   
promieniowanie UV i bitumy 

 ́ Może być pokryta   
powłokami malarskimi 

 ́ Może być układana w niskich 
temperaturach

Kolor
Taśmy dostępne są w 
dwóch różnych barwach:
- Górna powierzchnia: 
pomalowana folia 
aluminiowa, matowo 
szara lub ceglasta 
(terakota)
- Dolna powierzchnia: 
Samoprzylepna, czarna 
bitumiczna pokryta folią 
ochronną

opaKowania
Rolka 10 cm x 10 m, Rolka 
15 cm x 10 m, Rolka 15  cm 
x 3 m, Rolka 20 cm x 10 m

sika® Multiseal
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Uszczelniacz octanowy silikonowy

ZastosowaniE
Do uszczelnień szklarskich i 
przeciwwodnych. Odpowiedni na podoża 
porowate takie jak: szkło, szkliwione 
płytki ceramiczne itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo dobra przyczepność do 
różnych nieporowatych podłoży

 ́ Wysoka odporność na starzenie, 
skurcz, pękanie i odbarwienie

 ́ Wysoka elastyczność   
i odkształcalność

 ́ Niski moduł
 ́ Bezrozpuszczalnikowy

Kolor
Biały, 
przezroczysty

opaKowania
Kartusze 280 ml

sikasil®-universal

Neutralny silikon do uszczelnień budowlanych i sanitarnych

ZastosowaniE
Sikasil® C może być użyty   
do uszczelnień szklarskich. Nadaje 
się  do następujących podłoży: szkło, 
metale, powierzchnie malowane, 
drewno, żywice akrylowe, płytki 
ceramiczne itp., a także do uszczelnień   
sanitarnych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Dobra przyczepność do wielu 
podłoży bez gruntowania

 ́ Długotrwała odporność  
na pleśń i grzyby

 ́ Wysoka odporność na 
promieniowanie UV   
i warunki atmosferyczne

 ́ Słaby zapach
 ́ Bezrozpuszczalnikowy
 ́ Wysoka elastyczność i 
sprężystość

Kolor
Przezroczysty, 
biały

opaKowania
Kartusze 300 ml 

sikasil® C
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Uszczelniacz octanowy silikonowy do zastosowań 
sanitarnych

ZastosowaniE
Sanisil® przeznaczony jest 
do uszczelnień sanitarnych 
i tam gdzie wymagana jest  
odporność na pleśń

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Długotrwała odporność   
na grzyby i pleśnie

 ́ Wysoka odporność    
na promieniowanie UV   
i warunki atmosferyczne

 ́ Bezrozpuszczalnikowy
 ́ Wysoka elastyczność i 
odkształcalność

Kolor
Przezroczysty, 
biały

opaKowania
Kartusze 300 ml 

sanisil®

Uszczelniacz silikonowy do basenów i obszarów mokrych

ZastosowaniE
Sikasil® Pool przeznaczony jest do 
uszczelnień w obrębie basenów, 
obszarów stale zanurzonych w 
wodzie i pomieszczeniach mokrych 
jak łazienki, hale sportowe, pomiędzy 
płytkami szkliwionymi, betonem, 
szkłem, metalami i innymi 
materiałami

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo dobra odporność   
na odziaływanie wody 

 ́ Wysoka odporność na chlorki
 ́ Bardzo dobra odporność   
na porastanie grzybów

 ́ Nie koroduje
 ́ Wysoka elastyczność   
i odkształcalność

Kolor
Biały, szary, biały

opaKowania
Kartusze 300 ml

sikasil® pool



33
Katalog produKtów 

distribution 33

Uszczelniacz silikonowy wysokiej jakości 
o odporności ogniowej do 240 minut  

ZastosowaniE
Złącza wymagające  
wysokiej odporności 
ogniowej

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Odporność ogniowa   
do 4 godzin wg EN 1366-4

 ́ Doskonała odporność 
na starzenie i warunki 
atmosferyczne 

 ́ Zdolność przemieszczania  
się ±35% (ASTM 719)

 ́ Bardzo dobra urabialność   
i łatwość wygładzania  

 ́ Dobra przyczepność   
do wielu podłoży

Kolor
Biały, szary

opaKowania
Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

sikasil®-670 Fire

Uszczelniacz akrylowy o odporności ogniowej do 300 minut  

ZastosowaniE
Uszczelnianie złącz, kanałów 
kablowych oraz przepustów   
na podłożach porowatych   
i nieporowatych 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Odporność ogniowa     
do 5 godzin wg EN 1366-4

 ́ Odporność ogniowa     
do 1 godziny wg EN 1366-3

 ́ Bardzo dobra urabialność    
i łatwość wygładzania  

 ́ Dobra przyczepność     
do wielu podłoży

 ́ Na bazie wody
 ́ Nadaje się do malowania 

Kolor
Biały, szary

opaKowania
Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

sikacryl®-620 Fire

U
sz

cz
el

n
ia

cz
e



34
Katalog produKtów 
distribution 

Uniwersalny uszczelniacz akrylowy      
do stosowania wewnątrz

ZastosowaniE
 ́ Uszczelnianie złącz nieruchomych
 ́ Wypełnianie pęknięć w ścianach  
wewnętrznych 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Nie zawiera rozpuszczalników  
ani ftalenów 

 ́ Nadaje się do malowania   
i szlifowania

 ́ Bezzapachowy
 ́ Bardzo dobra przyczepność   
do większości podłoży takich   
jak beton, tynk, drewno

 ́ Możliwość krótkotrwałego 
przechowywania w temperaturze 
-10°C (maks. 24h)

Kolor
Biały 

opaKowania
Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

sikacryl®-100

Profesjonalny malarski uszczelniacz akrylowy

ZastosowaniE
 ́ Naprawa pęknięć na ścianach 
wewnętrznych oraz uszczelnianie złącz 
wewnątrz budynku o niewielkim ruchu, 
dookoła okien, parapetów, drzwi, rur 
PCW, na ścianach działowych    
i sufitach 

 ́ Dobra przyczepność do rożnych podłoży, 
np. beton, gazobeton, włóknocement, 
cegła, płyty G-K, aluminium PCW   
i drewno 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Nie tworzy zacieków – idealny  
dla złącz pionowych i sufitów 

 ́ Zgodność z wymogami   
emisji EC 1PLUS R

 ́ Zdolność przemieszczania się ±10%
 ́ Bezrozpuszczalnikowy, 
bezzapachowy

 ́ Nadaje się do malowania   
i szlifowania

 ́ Możliwość krótkotrwałego 
przechowywania    
w temperaturze -10°C (maks. 24h) 

Kolor
Biały 

opaKowania
Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

sikacryl®-150
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Wysokiej klasy uszczelniacz akrylowy      
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

ZastosowaniE
 ́ Uszczelnianie złącz o umiarkowanym 
ruchu dookoła okien, parapetów,  
drzwi, rur PCW, na ścianach  
działowych i sufitach

 ́ Wypełnianie pęknięć na ścianach  
wewnętrznych i zewnętrznych   
(bez ciągłego zanurzenia w wodzie) 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Zastosowanie wewnątrz    
i na zewnątrz 

 ́ Zdolność przemieszczania się ±12,5%
 ́ Dobra odporność na UV
 ́ Bezrozpuszczalnikowy, nieznaczny 
zapach

 ́ Nadaje się do malowania 
 ́ Bardzo dobra przyczepność    
do rożnych podłoży, np. beton,  
tynk, drewno 

 ́ Możliwość krótkotrwałego 
przechowywania w temperaturze  
-10°C (maks. 24h) Kolor

Biały 

opaKowania
Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

sikacryl®-200

jednoskładnikowa, poliuretanowa piana wężykowa 

ZastosowaniE
Sika Boom® S jest stosowana do moco-
wania, wypełniania, izolacji termicznej 
i akustycznej szczelin wokół ram oki-
ennych i drzwiowych, przejść rur i prze-
wodów przez ściany, uszczelniania sys-
temów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyposażenia elektrycznego, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ jednoskładnikowa
 ́ Łatwa aplikacja w każdej pozycji
 ́ Wysoki stopień rozprężenia
 ́ Szybkie utwardzanie
 ́ Skuteczna izolacja termiczna
 ́ Bardzo dobre właściwości  
wygłuszające

 ́ Nie zawiera chloroparafiny

Kolor
jasnożółty

opaKowania
Puszki 750 ml

sika boom® s
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jednoskładnikowa, ekspansywna,    
pistoletowa piana montażowa

ZastosowaniE
Sika Boom®- G jest stosowana do 
mocowania, wypełniania oraz izolacji 
termicznej i akustycznej. Wypełniania 
i izolowania szczelin wokół ram okien-
nych i drzwiowych, przejść rur i przewo-
dów przez ściany, uszczelniania syste-
mow wentylacyjnych 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Całosezonowa
 ́ Ława aplikacja 
 ́ Szybkie utwardzanie
 ́ Wysoki stopień rozprężenia
 ́ Skuteczna izolacja termiczna
 ́ Bardzo dobre właściwości  
wygłuszające

 ́ Odporność na procesy starzenia
 ́ Nie zawiera propelentów  
szkodzących  powłoce ozonowej

 ́ Bardzo dobra przyczepność    
do podłoży budowlanych

 ́ Nie zawiera chloroparafiny Kolor
jasnożółty

opaKowania
Puszki 750 ml

sika boom® g

Profesjonalna ognioodporna piana montażowa 

ZastosowaniE
Uszczelnianie złącz w ścianach 
wymagających odporności ogniowej oraz 
złącz dookoła drzwi lub okien. Dzięki 
odporności ogniowej powyżej 300 minut 
Sika Boom ®-400 Fire to preferowany 
produkt w budynkach podlagających 
najostrzejszym przepisom ppoż. 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ jednoskładnikowa
 ́ 2 w 1! Puszka odpowiednia  
do pistoletu i wężyka 

 ́ Odporność ogniowa    
EI 240 (240 minut)

 ́ Nie zawiera chloroparafiny

Kolor
Różowy 

opaKowania
Puszki 750 ml 

sikaboom®-400 Fire
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Elastyczna, niskoprężna, pistoletowa piana montażowa

ZastosowaniE
Sika Boom®- 104 Low Expansion jest 
stosowana do mocowania, wypełniania 
oraz izolacji termicznej i akustycznej. 
Wypełniania i izolowania szczelin wokół 
ram okiennych i drzwiowych, przejść rur 
i przewodów przez ściany, uszczelniania 
systemow wentylacyjnych 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Ława aplikacja 
 ́ Szybkie utwardzanie
 ́ Niskoprężna
 ́ Elastycznza
 ́ Skuteczna izolacja termiczna
 ́ Bardzo dobre właściwości wygłuszające
 ́ Odporność na procesy starzenia
 ́ Nie zawiera propelentów  
szkodzących  powłoce ozonowej

 ́ Bardzo dobra przyczepność    
do podłoży budowlanych

 ́ Nie zawiera chloparafiny
Kolor
jasnożółty

opaKowania
Puszka 750 ml

sika boom® 104 -low Expansion

Kolor
Czarny, czerwony

opaKowania
Woreczek z 4 
dyszami

Specjalne dysze do uszczelniaczy i klejów Sika    
do stosowania w miejscach trudno dostępnych

ZastosowaniE
Specjalne dysze do wykonywania 
uszczelnień w miejscach trudno 
dostępnych, na sufitach, w łazienkach za 
bateriami kranów itd.  jako przedłużacze 
dysz typowych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ SikaPlus-1 do kartuszy  
aluminiowych

 ́ SikaPlus-2 do kartuszy  
polietylenowych

 ́ Mogą być obrócone o 45o,   
co umożliwia osiągnięcie/dostęp 
do (DN) prawie każdego miejsca

sikaplus® -1/-2
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Rozpuszczalnikowy materiał gruntujący 
do podłoży porowatych i metalowych

ZastosowaniE
Sika® Primer-3 N przeznaczony jest 
do gruntowania podłoży porowatych 
(np. beton) i metalowych przed 
zastosowaniem produktów Sikaflex®, 
SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil®

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwa aplikacja
 ́ Hydrofobowy
 ́ Krótki czas odparowania

Kolor
Transparentny

opaKowania
Butelka 250 ml, 1 l
Kanister 5 l

sika® primer-3 n

Klej o wysokiej sile klejenia i przyczepności początkowej

ZastosowaniE
Sika MaxTack® jest przeznaczony do łączenia 
elementów budowlanych w pomieszczeniach i 
w osłoniętych obszarach na zewnątrz. Nadaje 
się do mocowania elementów dekoracyjnych 
takich jak listwy przypodłogowe, ramki 
drewniane, płytki terakoty, profile z twardego 
PCW, moduły i panele z polistyrenu, kasetony 
polistyrenowe oraz inne elementy drewniane. 
Sika MaxTack® jest stosowany jako mocny  
klej na różnych porowatych podłożach,  
takich jak beton, zaprawy, elementy włókno-
cementowe, drewno oraz podłoża  pokryte 
powłokami dekoracyjnymi

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka przyczepność początkowa
 ́ Mocowanie bez taśm,   
gwoździ lub wkrętów

 ́ Doskonała przyczepność    
do wielu podłoży

 ́ Dobra urabialność
 ́ Wodorozcienczalny
 ́ Możliwość pokrywania 
wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi Kolor

Biały

opaKowania
Kartusze 280 ml
Opakowania 
foliowe 100 g
Puszki pod 
ciśnieniem 280 g

sika Maxtack®
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Wysokiej jakości klej o bardzo dużej przyczepności 
początkowej, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz

ZastosowaniE
Sika MaxTack® Ultra nadaje się do 
klejenia wewnątrz i na zewnątrz 
różnych elementów wyposażenia 
domów, jak kanały kablowe, płyty 
akustyczne, ościeżnice i ramy, lustra, 
materiały konstrukcyjne, klejenie na 
dachach i ścianach okładzin i płytek 
okładzinowych, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka przyczepność kontaktowa   
(wstępna przyczepność)

 ́ Klejenie bez dodatkowego 
stabilizowania elementów

 ́ Doskonała przyczepność podłoża
 ́ Możliwość przenoszenia dużych 
obciążeń 

 ́ Bezzapachowy
 ́ Bezrozpuszczalnikowy
 ́ Utwardzanie bezskurczowe

Kolor
Biały

opaKowania
Kartusz 290 ml 

sika Maxtack® ultra

Transparentny klej o wyokiej sile klejenia 
i przyczepności początkowej

ZastosowaniE
Sika MaxTack® Invisible jest przeznaczo-
ny do łączenia elementów budowolanych 
w pomieszczeniach i w osłoniętych obs-
zarach na zewnątrz. Nadaje się do moco-
wania elementów dekoracyjnych takich 
jak listwy przypodłogowe, ramki drewni-
ane, płytki terakoty, anodowane alumini-
um, profile z twardego PCW, moduły  
i panele z polistyrenu, kasetony polistyre-
nowe oraz inne elementy drewniane

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka przyczepność początkowa
 ́ Mocowanie bez taśm,   
gwoździ lub wkrętów

 ́ Doskonała przyczepność    
do wielu podłoży

 ́ Wodorozcieńczalny
 ́ Przezroczysty po związaniu    
(w zależności od grubości)

 ́ Nie pozostawia śladów ani smug
 ́ Możliwość pokrywania 
wodorozcieńczalnymi   
farbami emulsyjnymi 

 ́ Wewnątrz do stosowania    
na ścianach i sufitach

 ́ Na zwenąrz, w osłoniętych   
miejscach, do stosowania    
na ścianach (podcienie, balkony)

Kolor
Biały, po związaniu 
przezroczysty

opaKowania
Kartusze 300 ml

sika Maxtack® invisible
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Uniwersalny klej do elastycznych połączeń

ZastosowaniE
SikaBond® AT Universal jest przez-
naczony do mocowania wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń ele-
mentów takich jak: kanały balkono-
we, płyty izolacji akustycznej, progi 
i parapety, lekkie materiały konst-
rukcyjne, płyty okładzinowe ścienne 
i dachowe

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Nie zwiera silikonu
 ́ Nie koroduje
 ́ Bardzo dobra urabialność    
i łatwość aplikacji

 ́ Wysoka przyczepność  
początkowa i szybkie utwardzanie

 ́ Możliwość pokrywania powłokami
 ́ Doskonała przyczepność   
bez gruntowania

 ́ Dobra odporność na wodę    
i procesy starzenia

 ́ Bardzo dobra przyczepność    
do porowatych i nieporowatych  
podłoży

Kolor
Biały, ciemnoszary

opaKowania
Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

sikabond® at universal

Twardo-elastyczny klej konstrukcyjny

ZastosowaniE
SikaBond® T-2 przeznaczony jest do 
stosowania na zewnątrz i wewnątrz do 
przyklejania parapetów, progów, stopni 
schodów, listew przypodłogowych i 
ochronnych, płyt i paneli ściennych, 
elewacyjnych, elementów prefabryko-
wanych itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Mocowanie bez taśm,   
gwoździ lub wkrętów

 ́ Doskonała przyczepność do: 
betonu, cegły, kamienia, płytek 
ceramicznych, drewna, aluminium, 
stali, gipsu, twardego PCV, GFRP  
i poliuretanu

 ́ Wysoka zdolność  
przenoszenia obciążeń

 ́ Nie powoduje korozji
 ́ Materiał trwale elastyczny, 
tłumiący hałas

 ́ Redukuje wibracje i drgania, 
odporny na uderzenia

 ́ Wysoka odporność    
na warunki atmosferyczne

 ́ Po stwardnieniu klej   
może być szlifowany

Kolor
Biały, czarny

opaKowania
Kartusze 300 ml 
Kiełbaski 600 ml  

sikabond® t-2
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Uniwersalny klej o wysokiej przyczepności 
początkowej dla powierzchni poziomych i pionowych 

ZastosowaniE
Klejenie różnych elementów na po-
wierzchniach poziomych i pionowych:

 ́ Deski drewniane, panele
 ́ Płytki ceramiczne, dachówki,   
metalowe pudełka

 ́ Ozdoby ścienne wewnętrzne    
i zewnętrzne (donice, skrzynki   
na listy, numery domów)

 ́ Różne akcesoria w kuchniach, 
łazienkach, garażach, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwość nakładania – do 
wyciskania nie potrzeba dużej siły

 ́ Możliwość stosowania na 
powierzchniach wilgotnych 

 ́ Bezrozpuszczalnikowy i zgodny  
z wymogami emisji EC 1PLUS R

 ́ Odporność na wodę i warunki 
atmosferyczne – nadaje się   
do zastosowań wewnątrz   
i na zewnątrz 

 ́ Doskonała przyczepność   
do większości podłoży 

 ́ Elastyczność – tłumienie  
drgań i uderzeń 

Kolor
Biały 

opaKowania
Kartusze 390 g

sikaflex® High tack
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roZwiĄZania KlEJEnia oFErowanE prZEZ siKa

Sika® Primer MB 50
Sika® Primer MR Fast 51
Sika® AcouBond® -System 51
Sika AnchorFix®-S 52
Sika Boom® S 52
Sika Boom® G 53
SikaGrund®-P 53
Sika® Primer-3N 54
Sikadur®-31 CF Normal 54
Sikaflex® Crystal Clear 55
Sikaflex® High Tack 55
Sika®Level-01 Primer 56

Sikaflex®-11 FC+ 44
SikaBond® T-2 44
Sikaflex® High Tack 45
Sika MaxTack® 45
Sika MaxTack® Ultra 46
Sika MaxTack® Invisible 46
SikaBond® AT Metal 47
SikaBond® AT Universal 47
SikaBond®-52 Parquet 48
SikaBond®-54 Parquet 48
SikaBond®-T45 49
SikaBond® AT-80 49
SikaBond® T-8 50

tECHniKi ŁĄCZEnia prZY Zastosowaniu KlEJów  osiągnęły ogromny postęp w 
okresie ostatnich 30 lat, a Sika zawsze była pionierem w opracowywaniu nowych rozwiązań 
zarówno dla klejów do połączeń sztywnych jak i elastycznych. Rozwiązania te są obecnie 
wdrażane w niemal nieograniczonej liczbie różnych zastosowań, zarówno w budynkach 
wznoszonych, eksploatowanych jak i remontowanych. Zasadnicze przewagi klejenia nad 
łączeniem mechanicznym to szybkość i ekonomia wykonania połączeń bez pogorszenia ich 
jakości. Inną istotną zaletą jest fakt, że połączenia klejone nie wymagają wiercenia 
otworów w podłożu, które stanowić mogą potencjalne źródło nieszczelności. Technologia 
elastycznego łączenia Sika możliwa jest do stosowania dzięki szerokiej ofercie materiałów 
do klejenia przy bardzo  różnych wymaganiach, warunkach wykonania i eksploatacji.
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Twardo-elastyczny klej konstrukcyjny

ZastosowaniE
SikaBond® T-2 przeznaczony jest do stoso-
wania  na zewnątrz i wewnątrz do przykle-
jania parapetów, progów, stopni schodów, 
listew przypodłogowych i ochronnych, 
płyt i paneli ściennych, elewacyjnych, ele-
mentów prefabrykowanych itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Mocowanie bez taśm,  
gwoździ lub wkrętów

 ́ Doskonała przyczepność do: 
betonu, cegły, kamienia, płytek 
ceramicznych, drewna, aluminium, 
stali, gipsu, twardego PCV, GFRP  
i poliuretanu

 ́ Wysoka zdolność   
przenoszenia obciążeń

 ́ Nie powoduje korozji
 ́ Materiał trwale   
elastyczny, tłumiący hałas

 ́ Redukuje wibracje i drgania, 
odporny na uderzenia

 ́ Wysoka odporność na warunki 
atmosferyczne

 ́ Po stwardnieniu klej może być 
szlifowany

Kolor
Biały, czarny

opaKowania
Kartusze 300 ml 
Kiełabski 600 ml  

sikabond® t-2

sikaflex® -11 FC+
jednoskładnikowy kit uszczelniający i uniwersalny klej
ZastosowaniE
Sikaflex® -11FC to zarówno uszczelniacz i klej, w 
zawiązku z tym znajduje wiele zastosowań jak:

 ́ Wypełnianie pionowych i poziomych szcze- 
lin, izolacja akustyczna przejścia rur, uszcze-
lnianie miedzy przegrodami, uszczelnianie 
połączeń elementów metalowych i drewnia-
nych oraz wiele innych

 ́ Sikaflex® -11FC nadaje się do klejenia 
w pomieszczeniach i na otwartej 
przestrzeni parapetów, progów, 
stopni, listw przyściennych, płyt 
ochronnych i okładzinowych, elementów 
prefabrykowanych i wiele innych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
Sikaflex® -11FC jest:

 ́ jednoskładnikowym, gotowym do użycia
 ́ Elastycznym i sprężystym  
 

uszczelniaczem 
 ́ Utwardzającym się bez wydzielania 
mikropęcherzyków gazu

 ́ Bardzo dobrej przyczepności do 
większości materiałów budowlanych

 ́ Wysokiej odporności na wietrzenie   
i procesy starzenia

 ́ Wysokiej odporności mechanicznej
 ́ Konsystencji zapewniającej nie 
spływanie z powierzchni

Klejem
 ́ Nie wymagającym wstępnego zwilżania 
klejem łączonych elementów

 ́ Pochłaniającym wibracje i uderzenia
 ́ Bezrozpuszczalnikowy, bezownny

Kolor
Biały, szary, 
grafitowy, beżowy, 
jasnobrązowy, 
brązowy, czerwień 
ceramiczna, czarny

opaKowania
300 ml kartusze
600 ml kiełbaski 
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Uniwersalny klej o wysokiej przyczepności początkowej 
dla powierzchni poziomych i pionowych 

ZastosowaniE
Klejenie różnych elementów    
na powierzchniach poziomych i pionowych:

 ́ Deski drewniane, wypraski i panele
 ́ Płytki ceramiczne, dachówki,   
metalowe pudełka

 ́ Ozdoby ścienne wewnętrzne    
i zewnętrzne (donice, skrzynki   
na listy, numery domów)

 ́ Różne akcesoria w kuchniach, 
łazienkach, garażach, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwość nakładania – do wyciskania   
nie potrzeba dużej siły 

 ́ Możliwość stosowania na 
powierzchniach wilgotnych 

 ́ Bezrozpuszczalnikowy i zgodny   
z wymogami emisji EC 1PLUS R

 ́ Odporność na wodę i warunki 
atmosferyczne – nadaje się    
do zastosować wewnątrz   
i na zewnątrz 

 ́ Doskonała przyczepność    
do większości podłoży 

 ́ Elastyczność – tłumienie   
drgań i uderzeń 

Kolor
Biały 

opaKowania
Kartusze 390 g

sikaflex® High tack

Klej o wysokiej sile klejenia i przyczepności początkowej

Kolor
Biały

opaKowania
Kartusze 280 ml
Opakowania 
foliowe 100 g
Puszki pod 
ciśnieniem 280 g

sika Maxtack®

ZastosowaniE
Sika MaxTack® jest przeznaczony do łączenia 
elementów budowlanych w pomieszczeniach i 
w osłoniętych obszarach na zewnątrz. Nadaje 
się do mocowania elementów dekoracyjnych 
takich jak listwy przypodłogowe, ramki 
drewniane, płytki terakoty, profile z twardego 
PCW, moduły i panele z polistyrenu, kasetony 
polistyrenowe oraz inne elementy drewniane. 
Sika MaxTack® jest stosowany jako mocny  
klej na różnych porowatych podłożach,  
takich jak beton, zaprawy, elementy włókno-
cementowe, drewno oraz podłoża  pokryte 
powłokami dekoracyjnymi

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka przyczepność początkowa
 ́ Mocowanie bez taśm,   
gwoździ lub wkrętów

 ́ Doskonała przyczepność    
do wielu podłoży

 ́ Dobra urabialność
 ́ Wodorozcienczalny
 ́ Możliwość pokrywania 
wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi
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Wysokiej jakości klej o bardzo dużej przyczepności 
początkowej, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz

Kolor
Biały

opaKowania
Kartusz 290 ml 

sika Maxtack® ultra

Transparentny klej o wysokiej sile klejenia 
i przyczepności początkowej

ZastosowaniE
Sika MaxTack® Invisible jest przeznaczony  
do łączenia elementów budowolanych 
w pomieszczeniach i w osłoniętych obsza-
rach na zewnątrz. Nadaje się do mocowa-
nia elementów dekoracyjnych takich jak 
listwy przypodłogowe, ramki drewniane, 
płytki terakoty, anodowane aluminium, 
profile z twardego PCW, moduły i panele  
z polistyrenu, kasetony polistyrenowe  
oraz inne elementy drewniane

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka przyczepność początkowa
 ́ Mocowanie bez taśm, gwoździ  
lub wkrętów

 ́ Doskonała przyczepność    
do wielu podłoży

 ́ Wodorozcieńczalny
 ́ Przezroczysty po związaniu   
(w zależności od grubości)

 ́ Nie pozostawia śladów ani smug
 ́ Możliwość pokrywania 
wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 

 ́ Wewnątrz do stosowania    
na ścianach i sufitach

 ́ Na zwenąrz, w osłoniętych  
miejscach, do stosowania   
na ścianach (podcienie, balkony)

Kolor
Biały, po związaniu 
przezroczysty

opaKowania
Kartusze 300 ml

sika Maxtack® invisible

ZastosowaniE
Sika MaxTack® Ultra nadaje się do 
klejenia wewnątrz i na zewnątrz 
różnych elementów wyposażenia 
domów, jak kanały kablowe, płyty 
akustyczne, ościeżnice i ramy, lustra, 
materiały konstrukcyjne, klejenie na 
dachach i ścianach okładzin i płytek 
okładzinowych, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka przyczepność kontaktowa   
(wstępna przyczepność)

 ́ Klejenie bez dodatkowego 
stabilizowania elementów

 ́ Doskonała przyczepność podłoża
 ́ Możliwość przenoszenia dużych 
obciążeń 

 ́ Bezzapachowy
 ́ Bezrozpuszczalnikowy
 ́ Utwardzanie bezskurczowe
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Specjalistyczny klej do elastycznego łączenia metali

ZastosowaniE
SikaBond® AT Metal jest przeznaczony 
do klejenia wewnątrz pomieszczeń i na 
zewnątrz metalowych elementów elewacji, 
dachów, pokryć dachowych, arkuszy blachy, 
świetlików, okładzin metalowych  
itp.
 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Nie zawiera silikonu
 ́ Nie koroduje
 ́ Bardzo dobra urabialność    
i łatwość aplikacji

 ́ Dobra przyczepność     
do podłoży porowatych

 ́ Dobra odporność na wodę    
i procesy starzenia

 ́ Bardzo wysoka przyczepność   
bez gruntowania do wielu   
rodzajów metali i nieporowatych 

Kolor
Miedziany, 
jasnoszary

opaKowania
Kartusze 300 ml

sikabond® at Metal

Uniwersalny klej do elastycznych połączeń

ZastosowaniE
SikaBond® AT Universal jest przezna-
czony do mocowania wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń elementów 
takich jak: kanały balkonowe, płyty 
izolacji akustycznej, progi i parapety, 
lekkie materiały konstrukcyjne, płyty 
okładzinowe ścienne i dachowe

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Nie zwiera silikonu
 ́ Nie koroduje
 ́ Bardzo dobra urabialność    
i łatwość aplikacji

 ́ Wysoka przyczepność  
początkowa i szybkie utwardzanie

 ́ Możliwość pokrywania powłokami
 ́ Doskonała przyczepność   
bez gruntowania

 ́ Dobra odporność na wodę    
i procesy starzenia

 ́ Bardzo dobra przyczepność    
do porowatych i nieporowatych  
podłoży

Kolor
Biały, ciemnoszary

opaKowania
Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

sikabond® at universal
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Tiksotropowy, elastyczny, bezrozpuszczalnikowy 
klej do posadzek drewnianych 

ZastosowaniE
Przeznaczony zwłaszcza do:

 ́ Systemu redukcji hałasu posadzek   
drewnianych Sika®AcouBond 

 ́ Przyklejania całą powierzchnią desek 
podłogowych, paneli trójwarstwowych  
i płyt wiórowych 

 ́ Przyklejania liniowego
 ́ Elastycznego przyklejania listw  
przypodłogowych i progów

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkowiążący 
 ́ Doskonała urabialność,   
łatwość wyciskania

 ́ Dobra przyczepność początkowa
 ́ Możliwość szlifowania posadzki   
po 12 godzinach

 ́ Bez rozpuszczalnika i bez zapachu
 ́ Elastyczny, tłumiący odgłos kroków
 ́ Do przyklejania drewna bezpośrednio   
na płytki ceramiczne

 ́ Kompensuje niewielkie  
nierówności podłoża

 ́ Zmniejsza naprężenia między 
podkładem a posadzką drewnianą 

 ́ Odpowiedni przy ogrzewniu 
podłogowym 

Kolor
Brazowy

opaKowania
Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml
Kiełbaski 1800 ml
Wiadro 13 kg

sikabond®-52 parquet

Elastyczny, bezrozpuszczalnikowy klej o małej 
lepkości do posadzek drewnianych

ZastosowaniE
SikaBond® -54 Parquet 
jest przeznaczony do 
całopowierzchniowego przyklejania 
litych i warstwowych drewnianych 
materiałów posadzkowych: parkietu, 
mozaiki, desek z drewna litego i 
warstwowego, płyt wiórowych. 
SikaBond® -54 Parquet jest 
przeznaczony do klejenia powrzechnie 
stosowanych posadzek, a szczególnie 
do klejenia „trudnych” gatunków 
drewna jak buk, klon, bambus

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkowiażący
 ́ Możliwość szlifowania posadzki 
drewnanej po 12 godzinach

 ́ Doskonała urabialność
 ́ Bez rozpuszczalnika i bez zapachu
 ́ Elastyczny, tłumiący odgłos kroków
 ́ Do przyklejania drewna bepzosrednio   
na płytki ceramiczne

 ́ Dzięki elastyczności zmniejsza 
naprężenia między podkładem   
a posadzką 

 ́ Odpowiedni przy ogrzewaniu  
podłogowym

Kolor
Brązowy

opaKowania
Wiadro 13 kg
Kartonowe 
pudełko 18 kg   
(3 x 6kg worki)

sikabond®-54 parquet
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Profesjonalny klej do całopowierzchniowego 
przyklejania posadzek drewnianych 

ZastosowaniE
jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy  
klej parkieciarski. Sikabond® AT-80 jest 
przeznaczony do całopowierzchniowego 
przyklejania litych i warstwowych 
drewnianych materiałów posadzkowych: 
parkietu, mozaiki, paneli i bruku 
drewnianego i płyt wiórowych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bezrozpuszczalnikowy 
 ́ Gotowy do użycia 
 ́ Bardzo dobra urabialność   i 
łatwość rozsmarowania 

 ́ Elastyczność, tłumienie   
kroków i dźwięków 

 ́ Nadaje się do najbardziej powszechnie 
stosowanych typów podłóg drewnianych 

 ́ Zmniejsza naprężenia podłoża 
 ́ Możliwość szlifowania 
 ́ Nie zawiera izocyjanianów 

Kolor
Brązowy 

opaKowania
Wiadra 17 kg

sikabond® at-80

Półelastyczny klej do klejenia całopowierzchniowego 
posadzek drewnianych

ZastosowaniE
Do przyklejania wszelkiego rodzaju 
i formatu drewnianych materiałów 
podłogowych. Szczególnie nadaje się do 
klejenia elementów posadzek drewnianych 
bez pióra i wpustu np. lamparkietu, 
parkietu przemysłowego i mozaiki. 
Odpowiedni również do podłóg 
warstwowych (desek i deszczułek), także 
do elementów posadzkowych z drewna 
litego łączonego na pióro – wpust

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ jednoskładnikowy, gotowy do użycia
 ́ Półelastyczny
 ́ Doskonała urabialność,   
łatwy w rozprowadzaniu

 ́ Wysoka twardość Shore’a A
 ́ Odpowiedni przy ogrzewaniu 
podłogowym

 ́ Kompensuje niewielkie  
nierówności podłoża

Kolor
Brązowy

opaKowania
Wiadra  
metalowe 15 kg
Kiełbaski 2,5 kg

sikabond®-t45
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Elastyczny materiał do klejenia płytek 
i wykonywania izolaji przeciwodnej

ZastosowaniE
SikaBond T-8 jest przeznaczony do wo-
doszczelnego mocowania płytek posadz-
kowych:

 ́ Na balkonach i tarasach
 ́ W kuchni
 ́ W łazience
 ́ W pralni
 ́ W loggiach
 ́ W pomieszczeniach    
mokrych i wilgotnych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Tylko jeden materiał     
do klejenia i uszczelnainia 

 ́ Nie wymaga gruntowania podłoża
 ́ Nie wymaga użycia taśm narożnikowych
 ́ Szybkie wiązanie
 ́ Tworzy elastyczną izolację 
przeciwwodną

 ́ Kryje spekania i rysy podłoża
 ́ Redukuje hałas i odgłos kroków
 ́ Idealnie nadaje się do klejenia płytek  
na podłożach odkształcalnych, np.: 
płyty osb, gk, podłożach stalowych   
i starych płytkach

 ́ jednoskładnikowy,    
nie wymaga mieszania

Kolor
Beżowy

opaKowania
Wiadro 10 l

sikabond® t-8

Bezrozpuszczalnikowy, epoksydowy materiał do gruntowania i 
uszczelniania podłoży przed przyklejaniem posadzek drewnianych 

ZastosowaniE
Sika® Primer MB jest stosowany   
w połączeniu z klejami do podłóg  
drewnianych SikaBond® jako:

 ́ Bufor przeciwwilgociowy do podłoży 
cementowych o wartości do 6% CM

 ́ Impregnat wzmacniający podłoża 
z betonu, zapraw cementowych, 
jastrychów anhydrytowych

 ́ Preparat poprawiający przyczepność 
do posypywanych piaskiem 
nawierzchni asfaltowych, powierzchni z 
pozostałościami starych klejów i zapraw

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Dwuskładnikowy 
 ́ Reaktywny epoksyd
 ́ Bezrozpuzczalnikowy
 ́ Łatwy w aplikacji, niska lepkość
 ́ Skraca czas prowadzenia prac
 ́ Dobre wnikanie i stabilizacja podłoża 
 ́ Może być stosowany także   
do starych podłoży

 ́ Może być stosowany    
z podłogami ogrzewanymi 

Kolor
Niebieski

opaKowania
Wiadro metalowe 
10 kg

sika® primer Mb
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Dwuskładnikowy epoksydowy grunt i regulator 
wilgotności na bazie wody dla trudnych podłoży 

ZastosowaniE
Sika® Primer MB Fast stosowany jest ra-
zem z klejami SikaBond® do podłóg drew-
nianych w celu:

 ́ Kontroli wilgotności
 ́ Podłoża cementowe     
o wilgotności do 4% CM

 ́ Wzmacniania podłoży
 ́ Słabe podłoża z betonu, zapraw 
cementowych, jastrychów 
anhydrytowych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bezrozpuszczalnikowy, bardzo niskie  
emisje - EC 1PLUS R

 ́ Na bazie wody
 ́ Nieznaczny zapach
 ́ Krótki czas schnięcia 
 ́ Łatwość mieszania, bez użycia narzędzi
 ́ Łatwość nakładania, niska lepkość
 ́ Łatwe mycie narzędzi wodą 
 ́ Może być stosowany z podłogami  
ogrzewanymi

 ́ Mniejsze zużycie kleju 
 ́ Certyfikat Blue Angel 

Kolor
Biały (po 
wyschnięciu 
przezroczysty) 

opaKowania
Pudełko 4,2 kg   
(A + B)
A: 2,8 kg
B: 1,4 kg

sika® primer Mr Fast

System redukcji hałasu dla posadzek drewnianych

sika®acoubond®-system składa się z 
dwóch rodziajów mat (sikalayer®-03 o 
grubości 3 mm i sikalayer® 05 o grubości 5 
mm) oraz elastycznego, tłumiącego dzwięki 
kleju w różnych odmianach: sikabond®-t52 
parquet oraz sikabond®-at8

ZastosowaniE
Sika®AcouBond®-System służy do przyk-
lejania drewnianych elementów posadz-
kowych, deszczułek, z płyt mozaikowych, 
desek i płyt klejonych warstwowo łączonych 
na pióro i wpust. Stosowany zarówno w 
nowym  budownictwie jak i przy remontacyh 
połączonych  z wymianą posadzki

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ jednoskładnikowy, gotowy do 
użycia, szybkowiążący klej

 ́ Elastyczność kleju redukuje 
naprężenia między posadzką 
drewnianą a podłożem 

 ́ Redukcja odgłosu kroków   
do 18 dB wg DIN 52 210

 ́ System  stabilny    
i odporny na nacisk

 ́ Możliwość użytkowania  
podczas montażu

 ́ Szybki i łatwy   
montaż – gotowy system

 ́ Możliwy montaż podłogi 
drewnianej bezpośrednio na 
istniejących płytkach   
ceramicznych

Kolor
SikaLayer®-03/05 
– szary

opaKowania
SikaLayer®-03
16,7m x 1,5m = 
25m2, 12 rolek na 
palecie
SikaLayer®-05
13,3m x 1,5m = 
20m2, 7 rolek na 
palecie

sika® acoubond® -system

 ́ Poprawy przyczepności
 ́ Renowacje przy obecności resztek 
starego kleju oraz podłoża    
z mastyksu asfaltowego 
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Uniwersalny klej do zakotwień

ZastosowaniE
Szybkowiążący klej do zakotwień:

 ́ Żebrowatych prętów 
zbrojeniowych

 ́ Prętów gwintowanych
 ́ Śrub, wsporników i innych 
systemów mocowań

 ́ W betonie
 ́ W cegłach pełnych    
i dziurawkach

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkie wiązanie
 ́ Wysoka stabilność materiału, nie 
spływa z powierzchni sufitowych

 ́ Europejska Aprobata   
Techniczna ETA

Kolor
jasnoszary

opaKowania
Kartusze 300 ml i 
380 ml 

sika anchorFix®-s

jednoskładnikowa, poliuretanowa piana wężykowa 

ZastosowaniE
Sika Boom® S jest stosowana do moco-
wania, wypełniania, izolacji termicznej i 
akustycznej szczelin wokół ram okiennych i 
drzwiowych, przejść rur i przewodów przez 
ściany, uszczelniania systemów wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych, wyposażenia 
elektrycznego, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ jednoskładnikowa
 ́ Łatwa aplikacja w każdej pozycji
 ́ Wysoki stopień rozprężenia
 ́ Szybkie utwardzanie
 ́ Skuteczna izolacja termiczna
 ́ Bardzo dobre właściwości  
wygłuszające

 ́ Nie zawiera chloroparafiny

Kolor
jasnożółty

opaKowania
Puszki 750 ml

sika boom® s
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Bezrozpuszczalnikowy materiał na bazie dyspersji wodnej 
do gruntowania podłoży pod podłogi drewniane

ZastosowaniE
SikaGrund® -P może być stosowany jako 
impregnat przeciwko pyleniu, wzmocnienie 
oraz zagruntowanie pod klejone podłogi 
drewniane na porowate podłoża 
anhydrytowe oraz na bazie cementu

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bezzapachowy
 ́ Łatwy i szybki w aplikacji
 ́ Gotowy do użycia
 ́ Szybkie wiązanie
 ́ Bezrozpuszczalnikowy

Kolor
jasnoniebieski

opaKowania
Kanister 5 l lub 2,5 l

sikagrund®-p

jednoskładnikowa, ekspansywna, pistoletowa piana 
montażowa

ZastosowaniE
Sika Boom®- G jest stosowana do 
mocowania, wypełniania oraz izolacji 
termicznej i akustycznej. Wypełniania i 
izolowania szczelin wokół ram okiennych 
i drzwiowych, przejść rur i przewodów 
przez ściany, uszczelniania systemow 
wentylacyjnych 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Całosezonowa
 ́ Ława aplikacja 
 ́ Szybkie utwardzanie
 ́ Wysoki stopień rozprężenia
 ́ Skuteczna izolacja termiczna
 ́ Bardzo dobre właściwości 
wygłuszające

 ́ Odporność na procesy starzenia
 ́ Nie zawiera propelentów 
szkodzących powłoce ozonowej

 ́ Bardzo dobra przyczepność do 
podłoży budowlanych

 ́ Nie zawiera chloroparafiny Kolor
jasnożółty

opaKowania
Puszki 750 ml

sika boom® g
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Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej i zaprawa naprawcza 
na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy

ZastosowaniE
Klej strukturalny i zaprawa  
wyrównawcza do:

 ́ Elementów betonowych
 ́ Kamienia naturalnego
 ́ Ceramiki, włókno-betonu
 ́ Zaprawy, cegieł, murów
 ́ Stali, żelaza, aluminium
 ́ Drewna  

Zaprawa naprawcza i klej do:
 ́ Naroży i krawędzi
 ́ Ubytków i pustek powietrznych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwość mieszania i aplikacji
 ́ Bardzo dobra przyczepność do 
większości podłoży budowlanych

 ́ Wysokie parametry 
wytrzymałościowe

 ́ Tiksotropowy: nie spływa podczas 
nanoszenia na powierzchnie 
pionowe i w pozycji sufitowej

 ́ Wiąże bezskurczowo
 ́ Nie wymaga gruntowania
 ́ Wysoka odporność na ścieranie
 ́ Wysoka odporność chemiczna

Kolor
Skladnik A: biały
Składnik B: 
ciemnoszary
Mieszanka A+B: 
betonowo-szary

opaKowania
Zestaw: 6 kg (A+B), 
1,2 kg (A+B)

sikadur®-31 CF normal

Rozpuszczalnikowy materiał gruntujący 
do podłoży porowatych i metalowych
ZastosowaniE
Sika® Primer-3 N przeznaczony jest   
do gruntowania podłoży porowatych 
(np. beton) i metalowych przed 
zastosowaniem produktów Sikaflex®, 
SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil®

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwa aplikacja
 ́ Hydrofobowy
 ́ Krótki czas odparowania

Kolor
Transparentny

opaKowania
Butelka 250 ml, 1 l
Kanister 5 l

sika® primer-3 n

 ́ Zastosowań w pozycji pionowej 
i sufitowej

wypełnianie połaczeń    
i uszczelnianie rys:

 ́ Naprawa szczelin    
i ostrych krawędzi
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Przezroczysty klej i uszczelniacz

sikaflex® Crystal Clear

Kolor
Przezroczysty 

opaKowania
Kartusze 300 g

Uniwersalny klej o wysokiej przyczepności początkowej 
dla powierzchni poziomych i pionowych 

ZastosowaniE
Klejenie różnych elementów na po-
wierzchniach poziomych i pionowych:

 ́ Deski drewniane, wypraski i panele
 ́ Płytki ceramiczne, dachówki,   
metalowe pudełka

 ́ Ozdoby ścienne wewnętrzne    
i zewnętrzne (donice, skrzynki   
na listy, numery domów)

 ́ Różne akcesoria w kuchniach, 
łazienkach, garażach, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwość nakładania – do wyciskania   
nie potrzeba dużej siły 

 ́ Możliwość stosowania na 
powierzchniach wilgotnych 

 ́ Bezrozpuszczalnikowy i zgodny   
z wymogami emisji EC 1PLUS R

 ́ Odporność na wodę i warunki 
atmosferyczne – nadaje się do 
zastosować wewnątrz   
i na zewnątrz 

 ́ Doskonała przyczepność    
do większości podłoży 

 ́ Elastyczność – tłumienie   
drgań i uderzeń 

Kolor
Biały 

opaKowania
Kartusze 390 g

sikaflex® High tack

ZastosowaniE
Wysokoelastyczny uszczelniacz dla złączeń 
poziomych i pionowych (EN 15651 EXT INT CC)

 ́ Pomiędzy ścianami działowymi, kon-
strukcjami metalowymi i drewnianymi 

 ́ Uszczelnianie dookoła okien, drzwi, itp. 
Klej do większości materiałów budowlanych, 
kiedy potrzebne jest przezroczyste połączenie 

 ́ Beton, tynk, płyty G-K, drewno, 
powierzenie malowane

 ́ Szkło i tworzywa sztuczne 
 ́ Metal (stan ocynkowane i nierdzewna, 
aluminium), twarde PCW

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ 100% przezroczysty 
 ́ Bezrozpuszczalnikowy 
 ́ Doskonała przyczepność  
do wielu podłoży stosowanych  
w budownictwie, bez stosowania 
gruntu 

 ́ Odporność na ekstremalne 
temperatury  od -40°C do +70°C 

 ́ Możliwość stosowania na 
wilgotnych powierzchniach



56
Katalog produKtów 
distribution 

Akrylowy preparat do gruntowania i uszczelniania 
podłoży mineralnych

ZastosowaniE
 ́ Sika® Level-01 Primer jest stosowany   
do gruntowania i uszczelnania podłoży,  
poprawia przyczepność podkładów  
cementowych i zapraw

 ́ Odpowiedni do gruntowania jastrychów 
anhydrytowych

 ́ Szczególnie zalecany przed 
naniesieniem podkładów grupy Sika® 
Level

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ jedna warstwa materiału skutecznie 
uszczelnia powierzchnię betonu, 
zapobiegając przenikaniu wody 
z podłoża, formowaniu bąbli w 
podkładzie, poprawiając przyczepność 
między podłożem a zaprawą

 ́ Doskonała przyczepność w szerokim  
zakresie temperatur

 ́ Może być używany w różnym 
rozcieńczeniu zależnie od porowatości 
podłoża

Kolor
Biały

opaKowania
Kanistry 5 i 25 kg

sika® level-01 primer
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roZwiĄZania siKa KotwiEnia i wKlEJania

Sika AnchorFix®-S 60
Sika AnchorFix®-1 60
Sika AnchorFix®-2 61
Sika AnchorFix®-3 61
Sika AnchorFix®Akcesoria 62
Sika Mix&Go® 62
SikaGrout®-4N 63
SikaGrout®-4R 63

tradYCYJnE, MECHaniCZnE ZaMoCowania  są stopniowo wypierane przez kotwy 
chemiczne, które wykorzystują kleje żywiczne do mocowania stalowych lub innych 
elementów w otworach wywierconych w stwardniałym betonie. Takie produkty mogą mieć 
istotne przewagi nad tradycyjnymi rozwiązaniami, poczynając od tego, że mogą być łatwo 
dostosowane do różnych rozmiarów kotew (długość i średnica), odpowiednie do różnych 
rodzajów kotew, zamocowania lub pręta, a dodatkowo przenoszą mniejsze obciążenia na 
podłoże podczas instalacji. Sika dysponuje dużym wyborem klejów żywicznych do 
zakotwień chemicznych. Sika posiada pełną ofertę materiałów do zakotwień zarówno 
żywicznych jak cementowych do każdego rodzaju zastosowania, w konstrukcjach 
nowych oraz modernizowanych.  
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Uniwersalny klej do zakotwień

ZastosowaniE
Szybkowiążący klej do zakotwień:

 ́ Żebrowatych prętów zbrojeniowych
 ́ Prętów gwintowanych
 ́ Śrub, wsporników i innych   
systemów mocowań

 ́ W betonie
 ́ W cegłach pełnych i dziurawkach

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkie wiązanie
 ́ Wysoka stabilność materiału, nie 
spływa z powierzchni sufitowych

 ́ Europejska Aprobata Techniczna ETA

Kolor
jasnoszary

opaKowania
Kartusze 300 ml 

sika anchorFix®-s

Szybkowiążący klej do zakotoweń

ZastosowaniE
Szybkowiążący klej do zakotoweń:

 ́ Żebrowatych prętów zbrojeniowych 
 ́ Prętów gwintowanych
 ́ Śrub, wsporników, uchwytów    
i innych systemów mocowań

 ́ Betony
 ́ Cegły pełnej i dziurawki

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkie wiązanie
 ́ Możliwość użycia zwykłych pistoletów
 ́ Możliwość stosowania w niskich  
temperaturach

 ́ Możliwość przenoszenia   
wysokich obciążeń

 ́ Wysoka stabilność materiału,   
nie spływa z powierzchni sufitowych

 ́ Materiał nie zawiera styrenu

Kolor
Składnika A: biały
Składnik B: czarny
Składnik A+B: 
jasno szary

opaKowania
Kartusze 300 ml

sika anchorFix®-1
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Klej do zakotwień przeznaczony       
do średnich i dużych obciążeń 

ZastosowaniE
Szybkowiążący klej do zakotoweń: 

 ́ Żebrowanych prętów zbrojeniowych
 ́ Prętów gwintowanych
 ́ Śrub, wsporników, uchwytów    
i innych systemów mocowań 

 ́ W betonie
 ́ W cegłach pełnych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkie wiązanie
 ́ Możliwość użycia    
zwykłych pistoletów

 ́ Możliwość przenoszenia   
wysokich obciążeń

 ́ Wysoka stabilność materiału,  
nie spływa z powierzchni  
sufitowych

 ́ Materiał nie zawiera styrenu
 ́ Minimalny zapach

Kolor
Składnika A: jasno 
zielony
Składnik B: czarny
Składnik A+B: 
jasno szary

opaKowania
Kartusze 300 ml

sika anchorFix®-2

Dwuskładnikowy, epoksydowy klej do zakotwień 
w drewnie i podłożach wilgotnych

ZastosowaniE
Sika AnchorFix®-3  przeznaczony jest do 
stosowania przez doświadczonych wyko-
nawców. Prace konstrukcyjne:

 ́ Kotwienie prętów zbrojeniowych   
w czasie budowy i rekonstrukcji

 ́ Kotwienie prętów gwintowych
 ́ Kotwienie dybli i specjalnych systemów 
kotwienia/mocowania

Prace instalacyjne (ogrzewanie,   
wentylacja, sanitarne, itp.):

 ́ Kotwienie podpór i zawiesin dla 
kanałów, przewodów i urządzeń

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Możliwość stosowania    
w wilgotnym betonie

 ́ Możliwość przenoszenia   
wysokich obciążeń

 ́ Wysoka stabilność materiału, nie 
spływa z powierzchni sufitowych

 ́ Materiał nie zawiera styrenu
 ́ Bezskurczowe utwardzanie

Kolor
Składnik A: 
transparentny
Składnik B: szary
Składnik A+B: 
jasnoszary

opaKowania
Kartusze 250 ml

sika anchorFix®-3

Ślusarstwo, ciesielstwo:
 ́ Mocowanie poręczy,    
balustrad i podpór

 ́ Mocowanie uchwytów
 ́ Mocowanie ościeżnic   
drzwiowych i okiennych
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Aplikacyjny pistolet

sika anchorFix® akcesoria
Narzędzia i części zapasowe do wykonywania zakotwień

Dla AnchorFix-1 / AnchorFix-2, torba 5/10/100 
szt.  Dla Anchorfix 3+, torba 5 sztuk

perforowane koszyki:
12/50 (dla M6/M8, 50 mm), torba 10 sztuk 
15/85 (dla M8/M10, 85 mm), torba 10 sztuk 
15/85 (dla M8/M10, 85 mm), paczka 100 sztuk 

Wydajne szczotki do czyszczenia

Miksery

Perforowane koszyki

Przewody przedłużającePompy do czyszczenia otworów

15/130 (dla M8/M10, 130 mm), torba 10 sztuk 
15/130 (dla M8/M10, 130 mm), paczka 100 sztuk 
20/85 (dla M12, 85 mm), torba 10 sztuk 
20/85 (dla M12, 85 mm), paczka 100 sztuk 

szczotki do czyszczenia otworów:
13mm, torba 1 sztuka 
18mm, torba 1 sztuka 
28mm, torba 1 sztuka 
Komplet 13/18/28 mm, torba 3 sztuki 
Komplet 14/20/29 mm   
(możliwość regulacji), torba 3 sztuki

rurki przedłużające:
50 cm, torba 5 sztuk
Elastyczna rurka 100 cm, torba 2 sztuki

pompa do czyszczenia otworów:
torba 1 sztuka

Zaprawa naprawcza do spękań w betonie

ZastosowaniE
Niewielkie naprawy betonu, konstrukcji 
murowych z cegieł i bloczków

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwość mieszania
 ́ Łatwość użycia i nanoszenia
 ́ Dobre formowanie
 ́ Szybkie utwardzanie

Kolor
Szary

opaKowania
Plastikowe torebki 
1,25 kg

sika Mix&go®
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Ekspansywna, samorozlewana zaprawa do podlewek, 
zakotwień i napraw betonu

ZastosowaniE
SikaGrout® -4N stosowana jest przede 
wszystkim jako rozlewana zaprawa 
podlewowa lub kotwowa o grubości 
warstwy/odległości od kotwy do ścian 
otworu pomiędzy 1,5 cm a 4 cm:

 ́ Podlewki pod maszyny, słupy, itp. 
 ́ Osadzanie w betonie kotew, pretów, 
barierek i innych konstrukcji stalowych

 ́ Zalewanie połaczeń elementów 
prefabrykowanych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwość mieszania – dodatek  
jedynie wody

 ́ Możliwość regulacji konsystencji
 ́ Samorozlewalność 
 ́ Normalne narastanie wytrzymałości,  
wysokie wytrzymałości końcowe 

 ́ Odporność na wibracje    
i uderzenia po związaniu

 ́ Mrozoodporność
 ́ Nie powoduje korozji stali,  
nietoksyczny, niepalny

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sikagrout®-4n

Ekspansywna, samorozlewana zaprawa do podlewek, 
zakotwień i napraw betonu

ZastosowaniE
SikaGrout® -4R stosowana jest przede 
wszystkim jako rozlewana zaprawa 
podlewowa lub kotwowa o grubości 
warstwy/odległości od kotwy do ścian 
otworu pomiędzy 1,5 cm a 5 cm:

 ́ Podlewki pod maszyny, słupy, itp. 
 ́ Osadzanie w betonie kotew, pretów, 
barierek i innych konstrukcji stalowych

 ́ Zalewanie połaczeń elementów 
prefabrykowanych

 ́ Wypełnianie ubytków i szczelin w 
betonie na powierzchniach poziomych 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwość mieszania – dodatek  
jedynie wody

 ́ Możliwość regulacji konsystencji
 ́ Samorozlewalność 
 ́ Szybkie narastanie wytrzymałości, 
wysokie wytrzymałości końcowe 

 ́ Odporność na wibracje    
i uderzenia po związaniu

 ́ Mrozoodporność
 ́ Nie powoduje korozji stali,  
nietoksyczny, niepalny

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sikagrout®-4r

 ́ Wypełnianie ubytków i szczelin w 
betonie na powierzchniach poziomych 

 ́ Mocowanie ościeżnic drzwiowych i 
okiennych
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roZwiĄZania rEnowaCYJnE proponowanE prZEZ siKa

SikaMur® Dry 66
SikaMur®-1000 SP 66
SikaMur® Finish 67
SikaMur® Grout+ 67
Sikacrete®-08 SCC 68
Sikacrete®-16 SCC 68
Sika® FastFix-131 69
Sika® FastFix-132 PaveFix 69
Sika® FastFix-133 TP 70
Sika® FastFix-134 TP 70
Sika® FastFix-138 TT 71
Sika® MiniPack Concrete Repair 71
Sika®MiniPack Quick Fixing 72
SikaMur® BB 11 72
SikaMur® Seco 21 73

siKa  JEst  równiEŻ  pioniErEM  w  roZwoJu  technologii ochrony i naprawy betonu, 
a w konsekwencji od wielu lat jest światowym liderem w tej specjalności. Obszerna lista 
wyrobów zawiera materiały niezbędne nie tylko do naprawy betonu, ale również do 
naprawy wypraw cementowych, elementów z cegły, z bloczków, z kamienia naturalnego. 
Stałe badania i rozwój prowadzone w laboratoriach na całym świecie, połączone z naszym 
praktycznym doświadczeniem uzyskanym na budowach na wszystkich kontynentach, 
pozwalają na zapewnienie kompletu różnych materiałów niezbędnych przy naprawach. 
Oferta zawiera również specjalistyczne materiały do naprawy uszkodzeń spowodowanych 
czynnikami mechanicznymi lub fizycznymi, takimi jak np. uszkodzenia betonu przez 
korodujące pręty zbrojeniowe. Dodatkowo, Sika oferuje materiały do renowacji i 
wyrównywania powierzchni betonu, wliczając materiały do zamknięcia spękań i wyrównania 
powierzchni pod farby. Materiały do napraw zawierają systemy do napraw ręcznych, do 
napraw wylewanym betonem i betonem natryskowym, zależnie od potrzeby i warunków.
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Gotowa do użycia, oddychająca zaprawa do napraw 
zawilgoconych murów

ZastosowaniE
Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń    
na następujących podłożach:

 ́ Cegle pełnej 
 ́ Murach z kamienia łamanego  
lub mieszanego

 ́ Bloczkach bez wykwitów 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Zaprawa cementowo-wapienna   
z  makro porami 

 ́ Nadaje się do nakładania ręcznego 
 ́ Dobra urabialność, łatwe    
wykończanie, dobra oddychalność 

 ́ Zatrzymuje sole w środku  
zapobiegając wykwitom i pleśni 

Kolor
jasnoszary 

opaKowania
Worki 20 kg

sikaMur® dry

Gotowa do użycia, oddychająca zaprawa do napraw 
zawilgoconych murów

ZastosowaniE
Naprawa zawilgoconych murów wewnątrz 
i na zewnątrz oraz poprawa izolacyjności  
termicznej na następujących podłożach:

 ́ Cegle pełnej 
 ́ Murach z kamienia łamanego  
lub mieszanego

 ́ Bloczkach bez wykwitów 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Zaprawa cementowo-wapienna 
 ́ Nadaje się do nakładania ręcznego  
i mechanicznego

 ́ Zawiera lekkie wypełniacze 
właściwościach izolacyjnych 

 ́ Dobra urabialność, łatwe  
wykończanie, dobra oddychalność 

 ́ Zatrzymuje sole w środku  
zapobiegając wykwitom i pleśni 

Kolor
jasnoszary 

opaKowania
Worki 20 kg

sikaMur®-1000 sp
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Bezcementowa szpachlówka tynkarska do napraw 
zawilgoconych murów

ZastosowaniE
Wykończenie powierzchni tynków 
cementowo-wapiennych w celu uniknięcia 
uwięzienia wilgoci w środku

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bezcementowa 
 ́ Wysoka oddychalność
 ́ Dobra przyczepność do podłoża
 ́ Dobra urabialność 

Kolor
Biały 

opaKowania
Worki 25 kg

sikaMur® Finish

Bezcementowa, gotowa do użycia zaprawa do wypełniania 
i iniekcji w celu naprawy zawilgoconych murów

ZastosowaniE
 ́ Wypełnianie ubytków    
i szczelin w murach 

 ́ Wygładzanie nierównych powierzchni 
 ́ Wzmacniania murów kamiennych, 
ceglanych lub mieszanych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bezcementowa 
 ́ Łatwe wylewanie lub iniekcja 
niskociśnieniowa 

 ́ Wyjątkowa płynność
 ́ Brak lepkości przy zachowaniu  
spójności i braku rozwarstwiania 

Kolor
Beżowy 

opaKowania
Worki 25 kg

sikaMur® grout+
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Beton samozagęszczalny (SCC)

ZastosowaniE
Sikacrete® -08 SCC można stosować do:

 ́ Niewielkich pracach betoniarskich
 ́ Napraw ubytków betonu
 ́ Pracach betoniarskich    
w domu i ogrodzie

 ́ Podlewek i zakotwień w betonie
 ́ Wypełniania szczelin, ubytków   
i wgłębień w betonie

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Na bazie technologii    
Sika ViscoCrete

 ́ Brak wibrowania
 ́ Łatwość i szybkość układania  
dzięki wysokiej płynności

 ́ Niewielki nakład pracy przy   
układaniu mieszanki

 ́ Estetyczny wygląd mieszanki

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sikacrete®-08 sCC

Beton o wysokich parametrach, samozagęszczalny, 
do grubości warstwy powyżej 100 mm

ZastosowaniE
Do elementów poziomych:

 ́ Każda praca z użyciem betonu 
 ́ Naprawa betonu
 ́ Wypełnianie pustek,    
ubytków i rozkuć w betonie

 ́ Do prac niezależnie od ich wielkości

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Na bazie technologii    
Sika ViscoCrete®

 ́ Szybkie wbudowywanie   
dzięki ciekłej konsystencji

 ́ Bardzo estetyczny    
wygląd powierzchni

 ́ Gotowy do użycia na budowie

Kolor
Szary

opaKowania
Worek 25 kg

sikacrete®-16 sCC
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Zaprawa do spoinowania wszystkich typów kostki 
brukowej dla szerokości spoiny 2-12 mm

ZastosowaniE
Zaprawa do spoinowania   
kostki brukowej na:

 ́ Podjazdach
 ́ Chodnikach
 ́ Ścieżkach ogrodowych 
 ́ Patiach 
 ́ Tarasach 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Gotowa do użycia 
 ́ Nadaje się do wszystkich   
typów kostki  brukowej

 ́ Szybsze nakładanie niż    
w tradycyjnych metodach   
spoinowania 

 ́ Spoiny nie są wymywane   
przez deszcz

 ́ Nie plami i nie przebarwia kostki 

Kolor
Płowożółty 

opaKowania
Worki 25 kg

sika® FastFix-131

Zaprawa do spoinowania 

ZastosowaniE
Zaprawa do spoinowania:

 ́ Ścieżek dla pieszych 
 ́ Patiów na zewnątrz 
 ́ Obszarów dla pieszych
 ́ Podjazdów o niewielkim   
obciążeniu ruchem   
samochodowym

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Gotowa do użycia, mieszanie   
nie jest potrzebne

 ́ Nie ulega wymywaniu 
 ́ Można nakładać w warunkach  
mokrych i suchych 

Kolor
Płowożółty lub 
szary

opaKowania
Wiadra 15 kg  
kolor płowożółty
Wiadra 14 kg  
kolor szary

sika® FastFix-132 paveFix
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Zaprawa do podlewek i łączenia elementów
nawierzchni o małym obciążeniu

ZastosowaniE
 ́ Parkingi
 ́ Chodniki
 ́ Ogrody, parki
 ́ Ścieżki
 ́ Naprawy obszarów zabytkowych 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkie wiązanie bez spękań   
(po 24 godz. ruch pieszy, po 8   
godz. ruch kołowy)

 ́ Wydajność: ok. 14 litrów z worka
 ́ Gotowa do użycia, tylko dodać wodę
 ́ Bardzo wysoka przyczepność   
do betonu, kamienia naturalnego, 
płyt nawierzchni itp.

 ́ Bardzo dobra odporność na mróz, 
sole topiące i rozmrażające, 
szok termiczny, spękania i oleje 
maszynowe

 ́ Dobra wytrzymałość    
na ściskanie i na zginanie

 ́ Regulowana konsystencja

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sika® FastFix-133 tp

Zaprawa do nawierzchni i niewielkich,     
szybkich napraw betonu

ZastosowaniE
 ́ Obszary obciążone i nieobciążone 
ruchem

 ́ Parkingi
 ́ Chodniki 
 ́ Ścieżki ogrodowe 
 ́ Ulice przeznaczone dla pieszych 
 ́ Naprawy obszarów zabytkowych 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkie utwardzanie   
(połączenie po 24 h)

 ́ Wydajność: 12 litrów    
zaprawy z worka

 ́ Gotowa do użycia    
(wystarczy dodać wody)

 ́ Dobre przywieranie do kostki   
brukowej, kamienia naturalnego,   
płyt chodnikowych, itp.

 ́ Dobra odporność na mróz,   
odwilże, sól, szok termiczny,   
pękanie i węglowodory

Kolor
Szary 

opaKowania
Worki 25 kg

sika® FastFix-134 tp
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Szybkotwardniejąca zaprawa do podlewek
i mocowania elementów przy naprawach dróg

ZastosowaniE
 ́ Do podlewek i do mocowania
 ́ Mocowanie metalowych   
włazów studzienek

 ́ Mocowanie skrzynek    
instalacji telefonicznych

 ́ Mocowanie osprzętu przy autostradach
 ́ Mocowanie krytych    
świateł na lotniskach

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkie wiązanie i twardnienie   
(2 godz. przy +20oC)

 ́ Wydajność: 11 – 12 litrów   
zaprawy z worka

 ́ Gotowa do użycia, tylko dodać wodę
 ́ Bardzo wysoka przyczepność    
do betonu, kamienia naturalnego   
i asfaltu

 ́ Bardzo dobra odporność na mróz,  
sole topiące  i rozmrażające

 ́ Małe zmiany wymiarów   
(skurcz, pęcznienie)

 ́ Regulowana konsystencja
 ́ Nie zawiera chlorków ani innych 
związków powodujących korozje 

Kolor
Ciemnoszary

opaKowania
Worki 25 kg

sika® FastFix-138 tt

Zaprawa naprawcza do betonu

ZastosowaniE
 ́ Naprawa betonu
 ́ Reprofilacja i wyrównanie betonu
 ́ Naprawa powierzchni   
poziomych i pionowych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwość stosowania również    
w pozycji sufitowej

 ́ Dobra przyczepność do wielu   
rodzajów materiałów budowlanych 
(beton, kamień, cegły, stal)

 ́ Gotowa do użycia, wystarczy   
dodać wody

Kolor
Szary

opaKowania
Worek z warstwą 
aluminiową 5 kg 

sika® Minipack Concrete repair
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Szybkowiążąca zaprawa do montażu i napraw

ZastosowaniE
Sika® MiniPack Quick Fixing jest to 
specjalna zaprawa do zastosowań, gdzie 
wymagane jest szybkie wiązanie, takich 
jak: 

 ́ Instalacja pokryw włazów, krat, itp.
 ́ Mocowanie kotew, śrub,   
wsporników, rur, itp.

 ́ Montaż ościeżnic drzwiowych   
i okiennych

 ́ Kotwienie słupków, krat,   
ogrodzeń, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wiąże w ciągu kilku minut
 ́ Szybkie wiązanie nawet    
w wilgotnych warunkach

 ́ Możliwość malowania po związaniu
 ́ Dobra przyczepność do metali
 ́ Praktyczne opakowanie,  
odpowiednie  do małych  
zastosowań

Kolor
Szary

opaKowania
5 kg worek 
aluminiowy 

sika® Minipack Quick Fixing

Mostek sczepny do systemu tynków renowacyjnych 
WTA lub tynków blokujących

ZastosowaniE
Mostek sczepny do następujących 
zastosowań: 

 ́ Na wilgotne i zasolone ściany
 ́ Powierzchnie cokołów i piwnic 
 ́ Stare mury wewnątrz i na zewnątrz
 ́ Obiekty historyczne (zabytki)    
i sklepienia

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Dostosowany do systemu tynków  
renowacyjnych WTA oraz tynków 
blokujących

 ́ Tolerujący sole
 ́ Możliwość aplikacji maszynowej   
na dużych powierzchniach

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sikaMur® bb 11
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Tynk renowacyjny WTA do zawilgoconych     
i zasolonych murów

ZastosowaniE
 ́ Na wilgotne i zasolone ściany
 ́ Powierzchnie cokołów i piwnic
 ́ Stare mury wewnątrz i na zewnątrz
 ́ Obiekty historyczne (zabytki)    
i sklepienia

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Duża zawartość porów
 ́ Wysoka przepuszczalność   
pary wodnej 

 ́ Działanie hydrofobowe przez    
co powierzchnia jest sucha    
i bez kondensatu. Tynk reno-  
wacyjny nie jest hydroizolacją! 

 ́ Odporność na mróz i sole
 ́ Ochrona przed wykwitami    
I złuszczeniami

Kolor
Biały

opaKowania
Worki 25 kg

sikaMur® seco 21
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roZwiĄZania siKa do CZYsZCZEnia i oCHronY

Sikagard®-703 W 76
Sikagard®-715 W 76
Sikagard®-905 W 77
Sikagard®-907 W 77

wiElE MatEriaŁów budowlanYCH wYMaga  czyszczenia i dodatkowej ochrony 
powierzchni przed ich wystawieniem na różne warunki środowiskowe. Beton, wyprawy 
cementowe i zaprawy, elementy murowane i powierzchnie stali - wszystkie wymagają do-
datkowej ochrony powierzchni. Prace te wykonuje się dla zachowania ich wyglądu, redukcji 
pylenia, wydłużenia okresów między kolejnymi konserwacjami i wydłużenia ogólnego 
okresu eksploatacji. Technologie uszczelniania i impregnacji powierzchni Sika pozwoliły na 
rozwój materiałów i systemów dla budowli wznoszonych oraz konserwacji i modernizacji 
budowli już eksploatowanych. Beton, zaprawy cementowe, cegły, prefabrykaty są mate-
riałami porowatymi, ale hydrofobowa impregnacja proponowana przez Sika jest idealnym 
rozwiązaniem zapobiegającym wnikaniu wody, która pogarsza parametry termiczne bu-
dynku, zwiększa ryzyko zniszczeń powodowanych przez mróz oraz stwarza zachęcające 
warunki do rozwoju glonów i innych organizmów.
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Impregnat hydrofobizujący do elewacji

ZastosowaniE
Do hydrofobizacji elewacji i zabezpiecze-
nia budynków przed wnikaniem wody. 
Sikagard®-703 W może być aplikowany na 
zaprawy, mury, cegły, kamień, elementy 
włókno-cementowe

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka zdolność odpychania wody
 ́ Umożliwia oddychanie podłoża 
(paroprzepuszczalny)

 ́ Tworzy niewidoczne zabezpieczenie,  
bez zmiany wyglądu podłoża

Kolor
Biaława ciecz

opaKowania
Kanister 2,  5 i 20 l

sikagard®-703 w

Wodorozcieńczalny preparat do usuwania mchów,  
porostów i alg

ZastosowaniE
Do całkowitego usuwania mchów, 
porostów, alg i innych organizmów 
z większości podłoży wewnątrz i na 
zewnątrz budynków, np. markizy, pokrycia 
dachowe, rynny, tarasy, balkony, daszki, 
ściany, podłogi, stolarka drewniana i 
plastikowa, elementy z kamienia, nagrobki, 
dna statków i łodzi

 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wodorozcieńczalny preparat o 
doskonałych właściwościach 
czyszczących, stosowany do  
podłoży zwartych i nasiąkliwych

 ́ Duża zdolność wnikania i nasycania
 ́ Nie zawiera rozpuszczalników 
organicznych

 ́ Nie zawiera fosforanów
 ́ Nie wydziela szkodliwych lub 
drażniących oparów – może być 
stosowany w pomieszczeniach

 ́ Odpowiedni do stosowania na 
większości materiałów budowlanych: 
cegły, kamień naturalny, beton, 
drewno, aluminium, stal, blacha 
ocynkowana, tworzywa sztuczne, 
elementy malowane

 ́ Nie plami ani nie zanieczyszcza  
tych  materiałów

Kolor
Bezbarwny

opaKowania
Aerozol 
opakowanie 500 ml
Puszka    
2,5 i 10 litrów

sikagard®-715 w
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Utwardzający impregnat powierzchniowy, chroniący 
przed wilgocią i wykwitami soli

ZastosowaniE
 ́ Sikagard®-905 W chroni przed wilgocią 
powierzchnie otynkowane, pokryte 
zaprawą, cegły kamienne itp. Dzięki 
niskiej lepkości wnika głęboko   
w podłoże i tworzy niewidoczną  
barierę chroniącą przed wodą    
i wilgocią

 ́ Chroni przed wykwitami solnymi
 ́ Zapobiega rozwojowi pleśni
 ́ Uszczelnia i utwardza powierzchnię

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo niska lepkość
 ́ Po wyschnięciu materiał niewidoczny
 ́ Może być pokrywany    
farbami lub tapetami

 ́ Może być stosowany     
w pomieszczeniach     
i na zewnątrz

 ́ Odporny na promieniowanie UV

Kolor
Mleczno-biały, 
bezbarwny po 
wyschnięciu

opaKowania
2 i 5 litrów

sikagard®-905 w

Do ochrony porowatych powierzchni i do miejsc 
z piaskowanymi wypełnieniami szczelin

ZastosowaniE
 ́ Do ochrony posadzek z płyt i podłóg  
porowatych przed  wodą i olejami

 ́ Powierzchnie piaskowane
 ́ Chodniki dla pieszych
 ́ Tarasy
 ́ Parkingi 
 ́ Podjazdy
 ́ Podłogi w patio
 ́ Na płyty do nawierzchni, płyty 
granitowe i posadzki betonowe 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał przyjazny środowisku,  
bez rozpuszczalników

 ́ Odporny na promienie   
UV i na pogodę

 ́ Łatwy w stosowaniu
 ́ Zapobiega rozwojowi  
mikroorganizmów     
na spoinach i na  bloczkach 

 ́ Pozwala spoinom     
i podłożom oddychać

 ́ Zmniejsza erozję piasku
 ́ Ułatwia czyszczenie podłoża
 ́ Zmniejsza nakłady na utrzymanie
 ́ Bezbarwny po wyschnięciu

Kolor
Zbliżony do bieli

opaKowania
Kanistry 2 l, 5 l, 20 l

sikagard®-907 w
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roZwiĄZania siKa w dZiEdZiniE dodoatKów     
i doMiEsZEK do bEtonów i Zapraw
SikaCem® Plast 80
SikaCem® SuperPlast 80
SikaCem® Level 81
SikaCem® Winter 81
Purigo® -I 100 82
SikaLatex® 82
Sika® MiniPack Waterproofing Mortar 83
SikaMur® InjectoCream-100 83
SikaQuick® -506 FG 84

bEton JEst podstawowYM MatEriaŁEM KonstruKCYJnYM nasZYCH CZasów 
i odgrywa kluczową rolę w prawie każdej inwestycji budowlanej na świecie. Ma on ogromne 
możliwości wykorzystania do wielu różnych zastosowań i dużą trwałość kiedy jest 
wyprodukowany z odpowiednich składników i zgodnie z właściwą recepturą. Większość 
betonu zużywanego obecnie na budowach produkowana jest w wytwórniach, które 
zapewniają wymaganą i stabilną jakość. Mieszanka jest gotowa do wbudowania, 
wykończenia i pielęgnacji. Sika już od 1910 roku jest w czołówce technologii betonu przez 
rozwój i produkcję domieszek do betonu i innych, niezbędnych składników, jakie są 
wymagane dla zapewnienia właściwej technologii robót na budowie oraz właściwej jakości 
i trwałości betonu. 

Dodatkowo, technologie domieszek Sika pozwalają na modyfikację składu i właściwości 
betonu z uwzględnieniem takich wymagań jak wczesne twardnienie lub długi czas 
transportu, które mogą być korzystne dla wykonawcy robót lub wysoka wytrzymałość i 
trwałość konstrukcji dobrze widziane przez inwestora.
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Domieszka do zapraw tynkarskich i murarskich

ZastosowaniE
Do zapraw o silnym działaniu             
uplastyczniającym, napowietrzającym   
i opóźniającym

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Uplastycznia wyprawy tynkarskie
 ́ Wzmacania zaprawy murarskie
 ́ Nie powoduje wykwitów
 ́ Opóźnia czas wiązania

Kolor
Brązowy

opaKowania
1 kg oraz 5 kg

sikaCem® plast

Superplastyfikator do płynnych betonów

ZastosowaniE
SikaCem® SuperPlast jest odpowiedni   
do produkcji mieszanek betonowych,   
od których wymaga się:

 ́ Uplastycznienia lub upłynnienia
 ́ Ograniczenia wody zarobowej
 ́ Dobrej urabialności

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Umożliwia uzyskanie    
płynnego betonu o bardzo   
wysokiej wytrzymałości

 ́ Produkt bezpieczny w użyciu,   
nie powoduje korozji zbrojenia

 ́ Wskazany do elementów gęsto 
zbrojonych, np. schodów, stropów, 
fundamentów

Kolor
Ciemnobrązowy

opaKowania
1 kg oraz 5 kg 

sikaCem® superplast
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Domieszka zimowa przyspieszająca wiązanie

ZastosowaniE
Do prac w obniżonych temperaturach   
(domieszka „przeciwmrozowa”)

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Przyspiesza wiązanie cementu
 ́ Umożliwia pracę w ujemnych 
temperaturach

 ́ Poprawia urabialność    
i uplastycznia

Kolor
Bezbarwny do 
żółtawego lub 
zielonkawego

opaKowania
1 kg oraz 5 kg

sikaCem® winter

Plastyfikator do wylewek posadzkowych

ZastosowaniE
Do wszystkich posadzkarskich prac 
murarskich,  a także wszelkich zapraw   
na bazie cementu

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Rekomendowany     
do ogrzewania podłogowego

 ́ Poprawia przewodnictwo   
cieplne wylewki

 ́ Zwiększa parametry betonu

Kolor
jasno-miodowy

opaKowania
1 kg oraz 5 kg

sikaCem® level
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Impregnat do posadzek betonowych

ZastosowaniE
 ́ Do impregnacji i konsolidacji   
posadzek betonowych

 ́ Do zabezpieczenia przeciwko   
ścieraniu i pyleniu

 ́ Zmniejsza nasiąkliwość podłoży 
mineralnych przeciwko wnikaniu   
wody i olejów

 ́ Poprawia warunki eksploatacyjne 
posadzek betonowych w takich 
pomieszczeniach jak:  garaż,   
warsztaty, magazyny, piwnice itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Łatwy do nanoszenia i bezwonny
 ́ Podwyższa odporność na ścieranie
 ́ Zmniejsza nasiąkliwość   
wodą i olejami

 ́ Zapobiega pyleniu
 ́ Ułatwia utrzymanie    
posadzki w czystości

Kolor
Biały

opaKowania
Kanister 5 kg

purigo® -i 100

Płynny polimer poprawiający przyczepność  
mieszanek betonowych i zapraw

ZastosowaniE
Dodawany do wody zarobowej
Środek wiążący dla:

 ́ Starego i nowego betonu
 ́ Betonu i tynku
 ́ Zapraw wylewanych 
 ́ Powłok o niewielkim spękaniu 
jako domieszka do mieszanek   
betonowych i zapraw

 ́ Poprawia wodoodporność,   
przyczepność i elastyczność 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Znacznie poprawia przyczepność
 ́ Lepsza urabialność 
 ́ Lepsza elastyczność
 ́ Mniejsza przepuszczalność
 ́ Lepsza odporność chemiczna
 ́ Łatwość mieszania i dozowania
 ́ Działa na różne podłoża 
 ́ Nietoksyczny, niepalny    
i niekorodujący 

Kolor
Biały 

opaKowania
Kanistry 5 l

sikalatex®
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ZastosowaniE
Sika® MiniPack Waterproofing 
Mortar jest przeznaczony do ochrony 
i uszczelnienia podziemnych i 
nadziemnych części budowli takich 
jak fundamenty, piwnice, kanały,  
posadzki itp. Może być nanoszony  
na beton, bloczki, cegły, cementowe 
tynki itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Do bezpośredniego nakładania   
na większość podłoży takich   
jak cegła, beton, bloczki itp.

 ́ Bardzo dobra przyczepność    
do podłoża

 ́ Szybkie utwardzanie,   
krótki czas przed nałożeniem   
kolejnej warstwy

 ́ Doskonała urabialność

Kolor
Szary

opaKowania
Worek plastikowy 
1 kg
Worek plastikowy 
5 kg

sika® Minipack waterproofing Mortar

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w mu-
rach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci

ZastosowaniE
Może być stosowany do wykonania 
przepony umożliwiającej kapilarne 
podciąganie wilgoci prawie   
we wszystkich rodzajach murów:

 ́ Ścian z cegły pełnej
 ́ Ścian szczelinowych
 ́ Ścian z kamienia i ścian  
murowanych  z rdzeniem  
kamiennym lub podobnym

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał jednoskładnikowy,   
gotowy do użycia

 ́ Szybki w wykonaniu – bez potrzeby   
podwójnego wykonywania otworów,  
bez stosowania ciśnienia lub   
wykorzystywania grawitacji

 ́ Bez potrzeby wstępnego  
uszczelniania powierzchni wokół 
otworów iniekcyjnych, co ma   
miejsce w metodach ciśnieniowych

 ́ Szybki w wykonaniu, bez oczekiwania   
na pompowanie materiału

Kolor
Biały

opaKowania
Kiełbaski 600 ml
Kartusze 300 ml

sikaMur® injectoCream-100
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Szybkowiążąca zaprawa naprawcza, stanowiąca 
jednocześnie warstwę szczepną i ochronę przed korozją

ZastosowaniE
 ́ Do wypełniania ubytków w betonie
 ́ Do szybkiej naparwy i reprofilacji 
elementów betonowych takich jak: 
fundamenty, schody, balkony,  
parapety, itp.

 ́ Na wszelkiego rodzaju podłoża 
mineralne wewnątrz i na zewnątrz

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Ochrona zbrojenia, warstwa szczepna   
i zaprawa naparwcza w jednym

 ́ Łatwość obróbki i kształtowania
 ́ Bardzo wysoka wytrzymałość
 ́ Zawiera inhibitory korozji
 ́ Możliwość aplikacji do 60 mm  
grubości warstwy w jednym cyklu 
roboczym

Kolor
Szary 

opaKowania
Worki 12 i 25 kg

sikaQuick®-506 Fg
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roZwiĄZania siKa dla wYKoŃCZEnia ŚCian i posadZEK

SikaCeram®-205 Medium 96
SikaCeram®-205 Large 97
SikaCeram®-230 Mosaic 97
SikaCeram®-240 Rapid 98
SikaCeram®-255 StarFlex 98
SikaCeram®-265 Fluid 99
SikaCeram®-270 MultiFlow 99
SikaCeram®-280 Stone 100
SikaCeram®-290 StarLight 100
SikaCeram®-355 StarPaste 101
SikaCeram®-500 Ceralastic 101
SikaCeram® SmallGrout  102
SikaCeram® CleanGrout 102
SikaCeram® LargeGrout 103
SikaCeram® EpoxyGrout 103
SikaCeram® T Latex 104
SikaCeram® LatexGrout 104

Sikafloor®-100 Level 88
Sikafloor®-200 Level 88
Sikafloor®-300 Level 89
Sikafloor®-300 Rapid Level 89
Sikafloor®-400 Level  90
Sikafloor®-156  90
Sikafloor®-2540 W 91
Sikafloor® Primer-11 W 91
Sikafloor® Primer-21 W 92
Sikafloor®-400 N Elastic+ 92
Sika® Repair -10F 93
Sika® Repair -13F 93
Sika® Repair -20F 94
Sika® Repair -30F 94
SikaCeram®-109 95
SikaCeram®-209 95
SikaCeram®- 100 Basic  96

posadZKi sĄ podstawowĄ CZĘŚCiĄ  z którą mamy styczność w domu, w pracy i w 
miejscach wypoczynku. Muszą one spełnić wszystkie wymagania jakie im stawiamy. 
Zależnie od rodzaju eksploatacji, posadzki muszą być odporne na obciążenia, ścieranie, 
działanie wody i związków chemicznych, być łatwe do utrzymania w czystości, ale również 
mają ładnie wyglądać. Wykończenie podłóg musi również spełniać różne, specjalne 
wymagania i funkcje, takie jak np. zgodność z ogrzewaniem podłogowym, łatwość utrzy-
mania w bardzo wysokiej czystości, zdolność do zamykania powstających szczelin, redukcję 
hałasu kroków czy nie odprowadzać ładunki elektryczne. W systemach podłogowych Sika 
stosowanych na całym świecie, w rozwiązaniach SikaBond do przyklejania podłóg dre-
wnianych i SikaCeram do przyklejania płytek ceramicznych wymagania te spełniane są na 
co dzień. Rozwiązania materiałów posadzkowych Sika zostały opracowane w oparciu o 
najnowsze technologie żywic akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych oraz na naszej 
obszernej wiedzy i doświadczeniu w stosowaniu materiałów na bazie cementu i gipsu. Taka 
kombinacja daje szeroki wybór i pozwala spełnić każde wymagania klienta. 
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Samopoziomująca wylewka do wnętrz (2 – 10 mm) 

ZastosowaniE
 ́ Stosowana na podłoże z betonu,   
naturalnego kamienia lub podkładu 
cementowego

 ́ Płytki ceramiczne, kamienne
 ́ Linoleum, posadzki drewniane
 ́ PCW, dywan i inne   
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2/mm

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Po dodaniu piasku, można   
wykonać warstwę o grubości    
do 30 mm

 ́ Samopoziomująca     
i samowygładzająca

 ́ Zmniejszony skurcz
 ́ Chodzić można po 2 godz.,   
czas schnięcia 3 – 4 dni

 ́ Aprobata na zgodność    
z EN 13813 (CT-C30-F5)

Kolor
Szary 

opaKowania
Worki 25 kg

sikafloor®-100 level

Szybkoschnąca, samopoziomująca wylewka 
do wnętrz (0,5 – 10 mm)

ZastosowaniE
 ́ Stosowana na podłoże z betonu, 
naturalnego kamienia lub    
podkładu cementowego

 ́ Posadzki drewniane (nie jest potrzebne 
gruntowanie, jeżeli są stosowane kleje 
SikaBond®)

 ́ Płytki ceramiczne, kamienne
 ́ Linoleum, PCW, wykładzina   
dywanowa itp.   
Zużycie: ok. 1,55 kg/m2/mm

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Odpowiednia do ogrzewania 
podłogowego

 ́ Po dodaniu piasku, można wykonać 
warstwę o grubości  do 20 mm

 ́ Samopoziomująca     
i samowygładzająca

 ́ Mały skurcz
 ́ Chodzić można po 3 godz.,   
czas schnięcia 24 godziny

 ́ Aprobata na zgodność    
z EN 13813 (CT-C30-F5)

 ́ Aprobata EMICODE (EC 1)
Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sikafloor®-200 level



89
Katalog produKtów 

distribution

w
yK

o
ń

cz
en

ie
 ś

ci
a

n
 i 

po
sa

d
ze

K 

Samopoziomująca, szybkoschnąca wylewka 
o wysokiej jakości do wnętrz (0,5 – 15 mm)

ZastosowaniE
 ́ Stosowana na podłoże z betonu, 
naturalnego kamienia lub podkładu 
cementowego

 ́ Posadzki drewniane (nie jest potrzebne 
gruntowanie, jeżeli są stosowane kleje 
SikaBond®)

 ́ Płytki ceramiczne, kamienne
 ́ Linoleum, PCW, wykładzina   
dywanowa itp.   
Zużycie: ok. 1,6 kg/m2/mm

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Odpowiednia do ogrzewania 
podłogowego

 ́ Po dodaniu piasku, można wykonać 
warstwę o grubości do 30 mm

 ́ Samopoziomująca     
i samowygładzająca

 ́ Mały skurcz
 ́ Chodzić można po 2 godz.,    
czas schnięcia 24 godziny

 ́ Aprobata na zgodność    
z EN 13813 (CT-C30-F5)

 ́ Aprobata EMICODE (EC 1)
Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sikafloor®-300 level

Modyfikowana polimerami szybkowiążąca wylewka 
posadzkowa dla grubości 1-10 mm 

ZastosowaniE
Przeznaczona do wygładzania  
i wyrównywania podłoża przed 
położeniem parkietu, płytek 
ceramicznych czy innych warstw 
wykończeniowych podłogi, 
w tym żywicznych posadzek 
bezspoinowych. Dla pomieszczeń 
mieszkalnych i o innym 
przeznaczeniu, także z ruchem 
wózków widłowych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Zastosowanie wewnątrz budynków 
 ́ Łatwa w nakładaniu wylewka  
samopoziomująca 

 ́ Grubość warstwy do 25 mm    
z dodatkiem kruszywa

 ́ Przenosi obciążenia mechaniczne   
od kółek foteli przy grubości warstwy 
powyżej 1 mm zgodnie z EN 12529

 ́ Wysoka wytrzymałość  
mechaniczna i twardość

 ́ Dla ruchu wózków widłowych  
minimalna grubość warstwy 3 mm

 ́ EN 13813 CT-C50-F10
 ́ Certyfikat EC 1PLUS

Kolor
Szary 

opaKowania
Worki 25 kg

sikafloor®-300 rapid level
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Modyfikowana polimerami wylewka posadzkowa dla 
grubości 1-10 mm o niewielkim pyleniu podczas mieszania 

ZastosowaniE
Przeznaczona do wygładzania  
i wyrównywania podłoża przed 
położeniem parkietu, płytek 
ceramicznych czy innych warstw 
wykończeniowych podłogi 
w tym żywicznych posadzek 
bezspoinowych. Dla pomieszczeń 
mieszkalnych i o innym 
przeznaczeniu

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Niewielkie pylenie
 ́ Zastosowanie wewnątrz budynków 
 ́ Łatwa w nakładaniu wylewka  
samopoziomująca 

 ́ Możliwość stosowania na jastrychu   
z ogrzewaniem podłogowym

 ́ Grubość warstwy do 25 mm    
z dodatkiem kruszywa

 ́ Niskie napięcie
 ́ Przenosi obciążenia mechaniczne   
od kółek foteli przy grubości warstwy

Kolor
Szary 

opaKowania
Worki 25 kg

sikafloor®-400 level

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania, 
warstw wyrównujących i jastrychów

ZastosowaniE
 ́ Do gruntowania powierzchni 
betonowych, jastrychów cementowych  
i zapraw epoksydowych

 ́ Do podłoży o normalnej    
i podwyższonej chłonności

 ́ Materiał gruntujący do wszystkich  
epoksydowych i poliuretanowych 
posadzek Sika®

 ́ Spoiwo do zapraw   
wyrównująch i jastrychów 

 ́ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Niska lepkość
 ́ Wysoka przyczepność do podłoża
 ́ Łatwa aplikacja
 ́ Krótkie przerwy robocze
 ́ Do stosowania wewnątrz    
i na zewnątrz

Kolor
Żywica – składnik A: 
transparentna ciecz
Utwardzacz 
– składnik B: 
brązowa ciecz

opaKowania
3 kg i 10 kg  
zestaw zespolony
25 kg zestaw

sikafloor®-156
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2-składnikowa, niskoemisyjna, wodorozcieńczalna  
powłoka epoksydowa

ZastosowaniE
 ́ Barwna powłoka epoksydowa   
na beton, zaprawy cementowe,  
powłoki z posypką z piasku    
i  zaprawy epoksydowe

 ́ Pod normalne do średnio ciężkie 
obciążenia mechaniczne i chemiczne

 ́ Na powierzchnie produkcyjne, 
magazynów, parkingowe,   
garaże, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Niska emisja LZO/AMC
 ́ Dobra odporność   
mechaniczna i chemiczna

 ́ Paroprzepuszczalna
 ́ Wodorozcieńczalna
 ́ Bezzapachowa
 ́ Łatwa aplikacja 

Kolor
Żywica - składnik A:
barwana ciecz
Utwardzacz 
– składnik B: 
transparentna ciecz
Dostępny w 
wielu odcieniach 
kolorystycznych

opaKowania
Zestawy 6 kg, 18 
kg 

sikafloor®-2540 w

Głębokopenetrujący grunt na bazie żywicy syntetycznej 
do podłoży gipsowych i cementowych

ZastosowaniE
Gruntowanie podłoży cementowych, 
tynków ceramicznych, płyt gipsowo-
kartonowych, tynków gipsowych, 
podkładów anhydrytowychi betonu

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ jednoskładnikowa,   
wodorozcieńczalna emulsja

 ́ Łatwa do rozcieńczenia    
i zastosowania

Kolor
Czerwony 

opaKowania
Butelka 5 kg
Kanister 25 kg

sika® primer-11 w
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jednoskładnikowy, na bazie żywicy epoksydowej, wodorozcień-
czalny grunt do przygotowania powierzchni nieporowatych

ZastosowaniE
Przygotowanie nasiąkliwych lub 
prawie  nasiąkliwych powierzchni, 
takich jak: beton, podkłady 
cementowe, gips, płyty gipsowo-
kartonowe, anhydryt, drewno i 
płyty wiórowe. Przed nałożeniem 
kleju, gładzi tynkowej lub zaprawy 
samopoziomującej na bazie 
cementu

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ jednoskładnikowy, na bazie  
wodorozcieńczalnego epoksydu

 ́ Łatwy do rozcieńczenia    
i zastosowania

 ́ Łatwy do rozpoznania   
dzięki niebieskiemu kolorowi

Kolor
jasnoniebieski

opaKowania
Butelki 2 kg, puszki 
5 kg   

sika® primer-21 w

jednoskładnikowa, poliuretanowa,    
elastyczna powłoka posadzkowa

ZastosowaniE
 ́ Do wykonania gładkiej lub 
antypoślizgowej, wodoszczelnej, 
przenoszącej zarysowania posadzki 
na podłożu betonowym i jastrychu 
cementowym

 ́ Pod lekkie i średnie obciążenia
 ́ Na balkonach, tarasach, schodach, 
kładkach dla pieszych itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka elastyczność
 ́ Mostkuje rysy i peknięcia podłoża
 ́ Powłoka wodoszczelna
 ́ Odporna na promieniowanie UV
 ́ Odporna na warunki atmosferyczne
 ́ Możliwość uzyskania   
antypoślizgowej powierzchni

 ́ Łatwe nanoszenie wałkiem,   
pędzlem lub natryskowo

Kolor
Dostępna w 
szerokiej palecie 
barw

opaKowania
Puszki 6 kg

sikafloor®-400 n Elastic+
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Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna

ZastosowaniE
 ́ jako zabezpieczenie    
obszarów anodowych

 ́ jako powłoka antykorozyjna     
na stal zbrojeniową

 ́ jako warstwa sczepna na powierzchni  
do napraw betonu w systemie  
Sika® Repair F

 ́ Materiał można nanosić  
natryskiem lub recznie   
(pędzlem)

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał dostarczany w stanie  
gotowym do użycia, wymaga   
jedynie wymieszania  z wodą

 ́ Zawiera cement, mikrokrzemionkę,  
modyfikator polimerowy, inhibitory 
korozji

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sika® repair -10F

Gotowa zaprawa do napraw konstrukcji betonowych

ZastosowaniE
Do lokalnych napraw konstrukcyjnych 
i niekonstrukcyjnych metodą ręczną. 
Materiał przeznaczony jest do stosowania 
przede wszystkim przy remontach 
obiektów budownictwa ogólnego i 
hydrotechnicznego, narażonych na 
zwiększoną agresję środowiska, jak np.:

 ́ W budownictwie ogólnym
 ́ W budownictwie hydrotechnicznym: 
zapory, tamy, zbiorniki kanały itp.

 ́ W górnictwie: w szybach, chodnikach   
i wyrobiskach podziemnych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał dostarczany w stanie  
gotowym do użycia, wymaga   
jedynie wymieszania  z wodą

 ́ Zawiera cement, mikrokrzemionkę,   
modyfikator polimerowy i włókna   
zbrojące

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sika® repair -13F
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Gotowa zaprawa do napraw konstrukcji betonowych

ZastosowaniE
Do lokalnych drobnych napraw konstrukcyj-
nych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną
oraz do wykonywania wypraw powierz-
chniowych o grubości 0,5 – 1,5 cm. Materiał 
przeznaczony jest do stosowania przede 
wszystkim w budownictwie ogólnym oraz 
przy remontach obiektów narażonych na 
zwiększoną agresje środowiska, jak np.:

 ́ W budownictwie hydrotechnicznym: 
zapory, tamy, zbiorniki kanały itp.

 ́ W górnictwie: w szybach, chodnikach 
i wyrobiskach podziemnych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał dostarczany w stanie 
gotowym do użycia, wymaga 
jedynie wymieszania  z wodą

 ́ Zawiera cement, mikrokrzemionkę, 
modyfikator polimerowy i włókna 
zbrojące

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sika® repair -20F

Gotowa zaprawa do szpachlowania konstrukcji betonowych

ZastosowaniE
Do lokalnych drobnych napraw konstrukcyj-
nych i niekonstrukcyjnych metodą reczną
 oraz do wykonywania wypraw powierzch-
niowych o grubości 1,5 – 4,0 mm. Materiał 
przeznaczony jest do stosowania przede 
wszystkim w budownictwie ogólnym oraz 
przy remontach obiektów narażonych na 
zwiększoną agresje środowiska, jak np.:

́ W budownictwie hydrotechnicznym: 
zapory, tamy, zbiorniki kanały itp.

́ W górnictwie: w szybach, chodnikach 
i wyrobiskach podziemnych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Materiał dostarczany w stanie 
gotowym do użycia, wymaga 
jedynie wymieszania z wodą

 ́ Zawiera cement, mikrokrzemionkę, 
modyfikator polimerowy i włókna 
zbrojące

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sika® repair -30F
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Cienkowarstwowa zaprawa klejąca 

ZastosowaniE
 ́ Klejenie płytek na zewnątrz 
i w pomieszczeniach.   
W zastosowaniach na zewnątrz 
tylko w pozycjach pionowych

 ́ Do przyklejania płytek ceramicznych 
ściennych i podłogowych (terakota)

 ́ Na płyty gipsokartonowe i wiórowe 
 ́ Do ogrzewania podłogowego typu 
wodnego (dla elektrycznych mat 
grzejnych należy stosować materiał 
SikaCeram® -209)

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo dobra przyczepność do 
większości podłoży (betonu, zapraw 
cementowych, kamienia, cegieł)

 ́ Łatwy w użyciu, o doskonałej 
urabialności i zmniejszonym spływie

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-109

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejąca

ZastosowaniE
 ́ Klejenie płytek na zewnątrz 
i w pomieszczeniach

 ́ Do przyklejania płytek ceramicznych 
ściennych i podłogowych (terakota) oraz 
kamiennych (z wyjątkiem marmuru)

 ́ Na płyty gipsokartonowe i wiórowe 
 ́ Na podłoża z ogrzewaniem 
podłogowym

 ́ Na balkony i tarasy oraz 
schody zewnętrzne

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka elastyczność
 ́ Bardzo dobra przyczepność do 
większości podłoży (betonu, zapraw 
cementowych, kamienia, cegieł)

 ́ Łatwy w użyciu, o doskonałej 
urabialnosci i zmniejszonym spływie

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-209
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Klej cementowy do przyklejania płytek ceramicznych 
średniej wielkości (C2TE)

ZastosowaniE
 ́ Układanie płytek ceramicznych 
wszystkich rodzajów

 ́ Układanie marmuru i naturalnego 
kamienia

 ́ Uładanie na podłogach ogrzewanych
 ́ We wnętrzach i na zewnątrz
 ́ Na ścianach i podłogach
 ́ Punktowe przyklejanie płyt izolacyjnych 
wykonanych z polistyrenu, pianki  
poliuretanowej, wełny ze szkła lub skał

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Klasyfikacja CE jako 
C2TE zgodnie z normą EN 12004

 ́ Bez spływu na podłożach pionowych
 ́ Przedłużony czas otwarty
 ́ Odporny na mróz 
 ́ jednoskładnikowy
 ́ Nakładany do grubości 10 mm

Kolor
Szary, biały

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-205 Medium

Klej do klejenia płytek ceramicznych, 
klasa C1 wg normy PN-EN 12004

ZastosowaniE
 ́ Układanie chłonnych  płytek 
ceramicznych

 ́ Możliwość układania  wewnątrz 
i na zewnątrz

 ́ Możliwość układania  na ścianach 
i podłogach

 ́ Punktowe klejenie paneli izolacyjnych 
z polistyrenu, pianki poliuretanowej 
lub wełny mineralnej szklanej  
lub skalnej

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo dobra urabialność 
 ́ Mrozoodporny

Kolor
Szary lub biały 
proszek

opaKowania
Worek 25 kg

sikaCeram® 100 basic
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Klej cementowy do przyklejania płytek ceramicznych 
od średniej do dużej wielkości (C2TE)

ZastosowaniE
 ́ Układanie płytek ceramicznych 
wszystkich rodzajów, również 
porcelanowych i kamionkowych

 ́ Układanie marmuru i naturalnego 
kamienia

 ́ Układanie na podłogach ogrzewanych
 ́ We wnętrzach i na zewnątrz
 ́ Można układać we wnętrzach, płytka   
na płytkę, bez gruntowania

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Klasyfikacja CE jako C2TE zgodnie   
z norma EN 12004

 ́ Nakładany do grubości 10 mm
 ́ Bez spływu na podłożach pionowych
 ́ Przedłużony czas otwarty
 ́ Odporny na mróz
 ́ jednoskładnikowy

Kolor
Szary, biały

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-205 large

Ultra biała, samospoinująca zaprawa     
klejowa do mozaiki szklanej

ZastosowaniE
 ́ Układanie wszystkich   
typów płytek ceramicznych 

 ́ Wewnątrz i na zewnątrz,    
na ścianach i podłogach 

 ́ Odpowiednia dla zastosowań    
o wysokich wymaganiach takich  
jak baseny, obiekty przemysłów,  
obszary o dużym obciążeniu   
ruchem, podłogi i fasady 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Samospoinująca 
 ́ Ultra biała
 ́ Doskonała urabialność
 ́ Wydłużony czas otwarty 
 ́ Klasyfikacja C2TE wg EN 12004
 ́ Grubość do 4 mm

Kolor
Ultra biały proszek 

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-230 Mosaic

 ́ Na ścianach i podłogach 
 ́ Punktowe przyklejanie płyt  
izolacyjnych wykonanych    
z polistyrenu, pianki    
poliuretanowej, wełny    
ze szkła lub skał
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Odkształcalny klej cementowy do przyklejania płytek 
ceramicznych od średniej do dużej wielkości (C2TE S1)

ZastosowaniE
 ́ Do wszystkich rodzajów płytek 
ceramicznych, nawet o dużych 
wymiarach

 ́ Płytki porcelanowe
 ́ Kamień naturalny
 ́ Do wnętrz i na zewnątrz
 ́ Ściany i podłogi
 ́ Można układać we wnętrzach,   
płytka na płytkę, bez gruntowania

 ́ Do stosowania w miejscach o wysokich 
wymaganiach, np. pływalnie, przemysł,  
elewacje

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Klasyfikacja CE jako C2TE S1   
zgodnie z normą EN 12004

 ́ Bez spływu na podłożach pionowych
 ́ Duża odkształcalność
 ́ Przedłużony czas otwarty
 ́ Odporny na mróz
 ́ jednoskładnikowy
 ́ Nakładany do grubości 15 mm     

Kolor
Szary, biały

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-255 starFlex

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Szybkowiążąca 
 ́ Nie spływa z powierzchni pionowych 
 ́ Mrozoodporna 
 ́ Klasyfikacja C2FT wg EN 12004
 ́ Grubość do 5 mm

Szybkowiążąca, jednoskładnikowa zaprawa klejowa 
do płytek ceramicznych

ZastosowaniE
 ́ Wewnątrz i na zewnątrz
 ́ Odpowiednia dla zastosowań    
o wysokich wymaganiach takich  
jak baseny, obiekty przemysłowe, 
obszary o dużym obciążeniu ruchem

 ́ Układanie płytek z kamienia 
naturalnego i marmuru, pod warunkiem, 
że podłoże nie jest wrażliwe na wodę 

Kolor
Szary 

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-240 rapid
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Odkształcalny, rozpływny klej cementowy do przyklejania 
płytek ceramicznych od średniej do dużej wielkości (C2 E S1)

ZastosowaniE
 ́ Do wszystkich rodzajów płytek 
ceramicznych, nawet o dużych 
wymiarach

 ́ Płytki porcelanowe
 ́ Kamień naturalny i marmur
 ́ Do wnętrz i na zewnątrz
 ́ Doskonale nadaje się do warstw  
wyrównujących o grubości warstwy   
do 15 mm

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Klasyfikacja CE jako C2E S1 zgodnie   
z normą EN 12004

 ́ Duża odkształcalność
 ́ Przedłużony czas otwarty
 ́ Odporny na mróz
 ́ jednoskładnikowy
 ́ Nakładany do grubości 15 mm     

Kolor
Szary

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-265 Fliud

4 w 1, specjalna zaprawa klejowa do płytek z kamienia 
naturalnego

ZastosowaniE
 ́ Wewnątrz i na zewnątrz, poziomo   
i pionowo, grubość do 25 mm

 ́ Układanie płytek o wielkości od średniej  
do dużej (kamień naturalny, marmur)

 ́ Zapobieganie wykwitom    
i przebarwieniom 

 ́ Zastosowania o wysokich wymaganiach 
(ogrzewanie podłogowe, baseny, itp.)

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ C2 FT E S1 wg EN 12004
 ́ 4 różne konsystencje dla    
różnych zastosowań    
(wystarczy dodać wody)

 ́ Pokrycie większe o 10-12%
 ́ Niska emisja EC 1PLUS

Kolor
Szary 

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-270 MultiFlow
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Lekka zaprawa klejowa do płytek 

ZastosowaniE
 ́ Wszystkie płytki ceramiczne, wewnątrz  
i na zewnątrz, poziomo i pionowo,   
grubość do 25 mm

 ́ Obszary o dużym obciążeniu 
 ́ Baseny
 ́ Płytki o dużej wielkości
 ́ Fasady
 ́ Podłogi ogrzewane 

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Odkształcalność, uniwersalność,   
niewielka waga, C2 TE S1

 ́ Pokrycie większe o 80%
 ́ Lekka, łatwa w transporcie
 ́ Bardzo niskia emisja EC 1PLUS
 ́ Niskie pylenie 

Kolor
Szary 

opaKowania
Worki 15 kg z 
uchwytem 

sikaCeram®-290 starlight

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Odkształcalny, szybkowiążący
 ́ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ́ Mrozoodporny
 ́ Możliwość stosowania w warstwach   
o grubości do 15 mm

Szybkowiążący, odkształcalny klej do płytek 
marmurowych i kamienia naturalnego

ZastosowaniE
 ́ Szybkie układanie kamienia  
naturalnego i marmuru

 ́ Szybkie układanie wszystkich rodzajów 
płytek ceramicznych, w tym płytek 
z gresu porcelanowego o dużych 
rozmiarach

 ́ Szybkie układanie mozaiki   
szklanej lub ceramicznej

 ́ Możliwość układania wewnątrz i na 
zewnątrz, na ścianach i podłogach

Kolor
Biały 

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram®-280 stone

 ́ Możliwość układania     
na podłogach ogrzewanych

 ́ Do układania we wnętrzach nowych 
płytek na stare, istniejące płytki, bez 
stosowania materiału gruntującego
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Gotowa do użycia zaprawa klejowa do płytek    
o pokryciu większym o 50%

ZastosowaniE
 ́ Wewnątrz, na ścianach 
 ́ Niemalże każde podłoże,   
w tym stare płytki i farba 

 ́ Obszary o umiarkowanej  
wilgotności (EB+: technika Avis)

 ́ Odpowiednia dla płytek ceramicznych, 
mozaiki szklanej, płytek marmurowych 
i z kamienia naturalnego (pod 
warunkiem, że podłoże nie   
jest wrażliwe na wodę)

 ́ Płytki o różnej wielkości,   
szczególne duże

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ D2 TE wg EN 12004
 ́ Gotowa do użycia, pokrycie   
większe o 50%

 ́ Łatwe nakładanie, brak pylenia 
 ́ Niskie zużycie: 1,6-2 kg/m2

 ́ Na bazie dyspersji    
(nie zawiera cementu)

 ́ Doskonała odporność    
na ślizganie się płytek 

Kolor
Biały 

opaKowania
Wiadra 8 kg
Wiadra 15 kg

sikaCeram®-355 starpaste

2 w 1: hydroizolacja i zaprawa klejowa do płytek*

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Zaprawa nakładana w jednym  
etapie i jedną warstwą

 ́ Olbrzymie oszczędności pod   
względem czasu i kosztów w 
porównaniu z metodą tradycyjną 

 ́ 45% na zapasach magazynowych
 ́ 30% na kosztach nakładania 
 ́ 7 dni szybciej 
 ́ Produkt zgodny z:    
C2E S2 wg EN 12004    
CM O2P wg EN 14891   
PI-MC-IR wg EN 1504-2

Kolor
Szary 

opaKowania
Worki 20 kg 

sikaCeram®-500 Ceralastic

ZastosowaniE
Podwójne działanie: izolacja przeciwwodna  
i klej do płytek w jednym. Idealny materiał do 
zastosowania wewnątrz i na zewnątrz w/na:

 ́ Pomieszczeniach mokrych 
 ́ Balkonach 
 ́ Tarasach
 ́ Basenach kąpielowych**
 ́ itp.

*na powierzchniach poziomych nakładanie  
za pomocą szpachelki Ceralastic
** w basenach i na powierzchniach 
pionowych nakładanie w dwóch etapach
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Cementowa fuga o szerokości od 1 do 8 mm, klasa CG2WA

ZastosowaniE
 ́ Wypełnianie fug pomiędzy wszystkimi  
rodzajami płytek ceramicznych

 ́ Aplikacja wewnątrz i na zewnątrz
 ́ Wypełnianie fug płytek marmurowych  
i z kamieni naturalnych 

 ́ Wypełnienie fug w basenach 
 ́ Fugowanie mozaiki szklanej
 ́ Możliwość stosowania na podłogach 
ogrzewanych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Niezwilżalna dla wody (hydrofobowa)
 ́ Wysoki stopień twardości
 ́ Odporna na promieniowanie UV
 ́ Mrozoodporna 
 ́ Hamuje rozwój pleśni
 ́ Właściwości grzybobójcze
 ́ Właściwości odkażające
 ́ Hamuje rozwój bakterii Kolor

Biały, beżowy, terakota, 
krokus, żółty, jasno szary, 
Manhattan, karmel, 
ciemny brąz, granat, 
pergamon, anyż, antracyt, 
brązowy, magnolia, 
zielony, czarny, amarant, 
jasmin, piaskowy, 
rubinowy, turkusowo-
zielony, lodowy, popiel, 
anemon

opaKowania
Worki 5 kg 

sikaCeram® Cleangrout

Zaprawa na bazie cementu do spoinowania fug    
o szerokości od 0 do 4 mm

ZastosowaniE
 ́ Wypełnienie fug pomiędzy wszystkimi  
rodzajami płytek ceramicznych

 ́ Aplikacja wewnątrz i na zewnątrz
 ́ Wypełnianie fug w basenach
 ́ Fugowanie mozaiki szklanej
 ́ Możliwość stosowania na podłogach 
ogrzewanych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Niezwilżalna dla wody (hydrofobowa)
 ́ Odporna na promieniowanie UV
 ́ Mrozoodporna
 ́ Hamuje rozwój pleśni
 ́ Właściwości grzybobójcze 
 ́ Właściwości odkażające
 ́ Odporna na ścieranie

Kolor
Biały, jasnoszary, 
Manhattan, popiel, 
beżowy

opaKowania
Worek 5 kg

sikaCeram® smallgrout
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Cementowa fuga o szerokości od 4 do 20 mm, klasa CG2WA

ZastosowaniE
 ́ Wypełnianie fug pomiędzy wszystkimi 
rodzajami płytek ceramicznych

 ́ Aplikacja wewnątrz i na zewnątrz
 ́ Wypełnienie fug płytek marmurowych 
i z kamieni naturalnych

 ́ Wypełninie fug w basenach
 ́ Możliwość zastosowania na podłogach 
ogrzewanych

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Niezwilżalna dla wody (hydrofobowa)
 ́ Wysoki stopień twardości
 ́ Odporna na promieniowanie UV
 ́ Mrozoodporna 
 ́ Hamuje rozwój pleśni
 ́ Właściwości grzybobójcze
 ́ Właściwości odkażające
 ́ Hamuje rozwój bakterii

Kolor
Drobnoziarnisty 
proszek w   
3 kolorach:
Manhattan,   
popiel, antracyt

opaKowania
Worki 25 kg

sikaCeram® largegrout

Epoksydowa fuga

ZastosowaniE
 ́ Wypełnenie spoin o szerokości od 2 do 20 mm
 ́ Spoinowanie płytek ceramicznych lub 
kamiennych na podłogach i ścianach,  w 
obszarach marażonych na oddziaływanie 
kwasów lub w obszarach, gdzie gdzie  
wymagane są nienasiąkliwe spoiny, takich 
jak: mleczarnie, garbarnie, papiernie itp.

 ́ Spoinowanie posadzek silnie obciążonych 
ruchem, w magazynach przemysłowych, 
centach handlowych, itp.

 ́ Nadaje się do spoinowania w basenach, 
także tych wypełnionych wodą morską

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Bardzo łatwa w nakładaniu 
i wymywaniu

 ́ Dobra odporność chemiczna
 ́ Nienasiąkliwa
 ́ Bardzo łatwa do czyszczenia
 ́ Nieżółknąca, niebrudząca
 ́ Wysoka twardość

Kolor
Patrz wzornik 
kolorów

opaKowania
Plastikowe wiadro 
5 kg (A+B): 
Składnik A 4,7 kg, 
składnik B 0,3 kg
Plastikowe wiadro 
2 kg (A+B): 
Składnik A 1,88 kg, 
składnik B 0,12 kg

sikaCeram® Epoxygrout
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Płynny lateks syntetyczny do cementowych 
zapraw do spoinowania

ZastosowaniE
 ́ Posadzki ceramiczne obciążone 
intensywnym ruchem pieszych

 ́ Okładziny ceramiczne  
mocowane w drewnie

 ́ Okładziny ceramiczne mocowane 
na zewnątrz lub w basenach

 ́ Posadzki obciążone częstym i 
gruntownym myciem, np. w łazienkach

 ́ Natryski w salach gimnastycznych, 
centrach sportu, itp.

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Zwiększa przyczepność do płytki
 ́ Zwiększa twardość podłoża
 ́ Zwiększa elastyczność
 ́ Zwiększa wytrzymałość mechaniczną
 ́ Redukuje absorpcję 

Kolor
Biały 

opaKowania
Butelki 1 kg, puszki 
5 kg

sikaCeram® latexgrout

Płynny lateks syntetyczny do poprawy właściwości 
elastycznych zapraw cementowych

ZastosowaniE
Cementowe zaprawy klejowe wymieszane 
z SikaCeram® T-Latex charakteryzują 
się wysoką elastycznością i mogą być 
zastosowane do:

 ́ Wszystkich typów ceramiki i kamienia 
naturalnego w dużych formatach

 ́ Na starych posadzkach ceramicznych lub 
kamiennych, także na zewnątrz

 ́ W obszarach narażonych na obciążenia 
termiczne, jak posadzki podgrzewane 
lub elewacje

wŁaŚCiwoŚCi i ZalEtY
 ́ Wysoka elastyczność
 ́ Wysoka przyczepność

Kolor
Biały

opaKowania
5 kg butelka, 
25 kg puszka 

sikaCeram® t latex

 ́ Na cementowych lub akrylowych 
powłokach hydroizolacyjnych

 ́ Na płytach gipsowych
SikaCeram® T-Latex może być stosowany 
również w poniższych przypadkach:

 ́ Kleje do mozaiki szklanej na siatce, 
stosowanej w basenach 

 ́ Elastyczne zaprawy do klejenia lub 
wyrównywania ścian lub posadzek

 ́ Wysokiej jakości jastrychy
 ́ Warstwy wyrównujące pod tynki
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sika poland sp. z o. o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

Tel.: (22) 31 00 761
Fax.: (22) 31 00 808
dystrybucja.poland@pl.sika.com
www.sika.com




