
SikaMur® RENDSZER  —  
KÉZEN FEKVŐ VÁLASZTÁS  
A FALSZÁRÍTÁSBAN

PROBLÉMA A FELSZIVÁRGÓ TALAJNEDVESSÉG? AKKOR A VÉDEKEZÉS 
NEM HALOGATHATÓ SOKÁIG, HISZEN A FALAZAT KÁROSODÁSA AZ 
ÉPÜLETSZERKEZETET SEM KÍMÉLI. 

A PROBLÉMA ELKENDŐZÉSE (PL. PENÉSZES FAL LETISZTÍTÁSA) 
HELYETT ÖNNEK A LEHETSÉGES UTÓLAGOS VÍZSZIGETELÉSEK 
KÖZÜL OLYAT KELL VÁLASZTANI, AMELY 

EGYBEN:
   szakszerűen megoldja a sók lekötését, a víz elpárologtatását  
és egy esztétikus, lélegző fal létrejöttét 

   a szakkivitelezők korlátozott száma miatt lehetővé tegye  
a szakszerű kivitelezést házilag is

   a probléma minél gyorsabb, hatékonyabb lezárása miatt  
biztosítsa az azonnali befejezhetőséget

   mindezt a problémákkal küzdők pénztárcájához mérve

LÉTEZIK OLYAN MEGOLDÁS, AMELY VALAMENNYI FELTÉTELNEK 
MEGFELEL? IGEN? AZ ÚJ GENERÁCIÓS SIKAMUR RENDSZER, 
AMELY AZ ALÁBBI ELEMEKBŐL ÁLL:

   injektálható talajnedvesség ellen szigetelő vízzáró krém:  
SikaMur®-InjectoCream-100

   cementkötésű, előre kevert, falszárító SikaMur® Dry vakolat, 
amely alkalmas nedves és sóvirágos falakhoz, lábazatok és 
alagsorok falaihoz:

•   a falszerkezetben lévő víz elpárologtatásához
•   a habarcsrétegben lévő sók lekötéséhez 
•   sóvirág és penész kialakulásának megakadályozásához

VALÓBAN GYORS, AZONNAL BEFEJEZHETŐ A SZIGETELÉS? IGEN!

   az injektáló, szigetelő, vízzáró krém anyag bejuttatásához  
nincs várakozási idő, nem kell várnunk a kivitelezőre

   nem kell várnunk a folyadék behatolására sem nyomás alatt,  
sem gravitációban 

   az injektálás után nem kell várnunk a 6-12 hónapos falszárítási perió-
dusra, a SikaMur® Dry alkalmazásával azonnal befejezhető a javítás

VALÓBAN EGYSZERŰ, KIVITELEZŐ NÉLKÜL IS HASZNÁLHATÓ? IGEN!
A KÁRELHÁRÍTÁSHOZ ELŐZETES SZAKMAI KÉPZÉS NÉLKÜL NEKIÁLLHA-
TUNK, HISZEN A LEGTÖBB FALAZAT TÍPUS ESETÉN JÓL HASZNÁLHATÓ  
ÉS SEMMILYEN EXTRA HOZZÁÉRTÉST NEM IGÉNYEL:

   az anyagmennyiséget könnyen mi is kiszámíthatjuk
   az injektáló lyukakat nem kell benedvesítenünk
   injektáló anyagot utántöltenünk nem kell
   nincs szükségünk drága injektáló berendezésre
   a SikaMur-Dry falszárító vakolat felhasználása is egyszerű,  
hiszen csak egykomponensű és a vakolandó felület nem igényel 
semmilyen bonyolult előkészítést

   a vakolat felvitelét követően csupán glettelésre, vagy szilikát alapú 
festésre lesz szükség

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 

1. FAL ELŐKÉSZÍTÉSE/SikaMur® InjectoCream -100
   Távolítsa el a lábazatot/vakolatot
   Mérje meg a fal vastagságát

   Maximum 12 cm-ként fúrjon lyukakat a habarcsba.  
 (a mellékelt táblázatnak megfelelően)

A szükséges lyukmélységet a különféle falvastagságok esetén 
a lenti táblázat mutatja. Minden további falvastagság esetén a lyuk 
alja 40 mm-re közelítse meg a fal túlsó oldalát. A lyukakat közvet-
lenül a vízszintes habarcshézagba fúrjuk, lehetőleg közel az alap-
testhez a falazási módnak megfelelően. Fúrás után minden egyes 
lyukat alaposan fújjuk ki száraz levegővel. 12 mm átmérőjű lyukak 
előírt mélysége SikaMur®-InjectoCream-100 anyag használatakor:

   Terméskő esetén kövesse a habarcs vonalát

   Tisztítsa ki a furatokat
   Injektálja a SikaMur® InjectoCream-100 anyagot
   A lyukakat zárja be

"Falvastagság" "110 mm" "220 mm" "330 mm" "440 mm"

"Előírt lyukmélység" "100 mm" "190 mm" "310 mm" "420 mm"

"Lyukak egymástól 
való távolsága

"120 mm" "120 mm" "120 mm" "120 mm"



2. SikaMur® Dry ALKALMAZÁSA
   Adjon 2,9 – 3,4 liter vizet a 25 kg-os SikaMur® Dry zsákhoz  
és keverje össze

   Vigyen fel két réteg SikaMur® Dry anyagot simítóval;  
egy tapadó réteget és egy második vakoló réteget

VALÓBAN GAZDASÁGOS? IGEN!

   nincs szakkivitelezői munkaköltség
   egy rendszeren belül tudjuk elvégezni a víz elpárologtatását a 
falszerkezetből, lekötni a sókat a habarcsrétegben és megaka-
dályozni, hogy a továbbiakban sóvirág és penész alakuljon ki

   gazdaságos csomagolások (injektálókrémnél 600 ml-es 
unipack, szárítóvakolatnál 25 kg/ zsák kiszerelés) 

   gazdaságos anyagszükséglet
   mind az injektálás, mind a falszárító vakolat felhelyezése során 
nagyon kevés lesz az anyag- és hulladékveszteség

   injektálás során nem kell tartanunk az anyag visszafolyásától 
   a falszárító vakolat akár külső, akár belső falazat esetén is 
alkalmazható

VALÓBAN VESZÉLYTELEN AZ EGÉSZSÉGRE A SIKAMUR INJEK-
TÁLÓKRÉM? IGEN!

   mivel vizes bázisú, nem maró hatású és nem gyúlékony

VALÓBAN MINŐSÉGI, HOSSZÚTÁVÚ MESTERI SZINTŰ ERED-
MÉNY JÖN LÉTRE? IGEN !

   az injektáló krém koncentrátum 80% feletti aktív szilán-bázisú 
víztaszító hatóanyag tartalommal rendelkezik, így más sziliko-
nát tartalmú vízszigetelő anyagokkal ellentétben hosszútávon 
segíti a víz elpárolgását a falazatból, a  sókivirágzás megaka-
dályozását, a sók lekötését a habarcsrétegben

   a szárítóvakolat speciális légpórusokat és adalékanyagokat 
tartalmaz, emiatt engedi lélegezni a falat

   a jó eredményt nemcsak tömör téglafalak, hanem az üreges 
falak és a szabálytalan formájú kő, vagy zúzott kő töltésű 
falaknál is elérhetjük a rendszerrel 

sika.hu

SikaMur® 2in1 rendszer 
gyors megoldás a:

víz elpárologtatására

sók lekötésére

lélegző falra

Nem varázslat,
Te is meg tudod csinálni
SikaMur® InjectoCream-100
SikaMur® Dry falszárítóvakolat
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FOGD ÉS VIDD
Az Ön képviselője:

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
www.sika.hu

Sika HungáriaSika Hungária

Tudjon meg többet 
a felszivárgó talajnedvesség 
szakszerű megállításáról!

KERESSE FEL 
YOUTUBE OLDALUNKAT!
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