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HíRLEVÉL

Kedves Partnerünk!

Engedje meg, hogy rövid levelünkben tájékoztassuk a Sika új, már Magyarországon is elérhető 
termékeiről. A Sika mindig is az élen járt abban, hogy a jelen kor műszaki igényeinek, a kémiai
biztonsági követelményeknek és az egyre magasabb felhasználói igényeknek megfelelő, sokszor 
innovatív termékekből álló anyagrendszerekkel jelenjen meg az építőipari piacon. A 
termékfejlesztéseknek köszönhetően a profi termékek már a kereskedelemben is elérhetővé váltak 
versenyképes árakon.

2014 márciusától elérhető új termékeink a kereskedelem számára

Sikafloor® Garage

A Sikafloor-2530W színes epoxigyanta bevonat 
már régóta kedvelt eszköze a garázs-, raktár 
vagy műhely padlót építőknek. A termék 
polcos, nem-professzionális vásárlóknak 
történő értékesítését azonban egy 2013-ban 
hozott REACH szabályozás korlátozza. Az új, 
Sikafloor®Garage már megfelel minden 
REACH szabályozásnak és rendelkezik a 
korábbi termék összes pozitív tulajdonságával.

kopásálló
színes (RAL 7032, további színek (fehér, 
zöld, vörös) 45 db-tól rendelhetőek)
páraáteresztő
sima, beszórt és struktúrált felület is 
kialakítható
hengerrel felhordható
kiszerelés: 6 kg

Sikafloor® -2540W

Sikafloor-2530W termék gyártása megszűnik, 
helyette professzionális felhasználók részére a 
Sikafloor® -2540W terméket forgalmazzuk. 
Tulajdonságait, színeit és az elérhető 
kiszerelések tekintetében a termék nem 
változott.

http://www.sika.hu
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SikaHyflex® -250

A homlokzati hézagok tömítésére használt 
különlegesen rugalmas Sikaflex®-Pro 2 HP 
terméket cseréli le ez az I-Cure®
technológiával készülő tömítőmassza. Az I-
Cure® technológiának köszönhetően csökkent 
a VOC tartalom, a szag, javult a tapadás, az 
UV-állóság és az átfesthetőség! További 
Hyflex® termékek várhatóak a közeljövőben 
padló, ablak és egyéb tömítési feladatokra 
specializáltan.

Sika® Level

A Sika eddig kizárólag a különleges, magas 
igénybevételekre tervezett aljzatkiegyenlí-
tőkkel szerepelt a kivitelezők, kereskedők 
portfóliójában. Az új Sika® Level az egyszerű, 
beltéri padlók kiegyenlítésére lett kifejlesztve, 
melyre később kerámia, kő vagy bármilyen 
úsztatott padló kerül.

6 óra múlva járható
alacsony zsugorodású
padlófűtés esetén is alkalmazható
3-15mm rétegvastagságokban
alapozás: Sika®Level-01 Primer-rel
kiszerelés: 25 kg

Sika® Level-G

Ezzel a kiváló minőségű új aljzatkiegyenlítővel 
minden olyan kényes munka elvégezhető, ahol 
különösen fontos a tökéletes terülés és sík 
felület, mint például PVC, linóleum, szőnyeg, 
gumi, parketta vagy hidegburkolatok alatt. 
Kálcium-szulfát alapanyagainak (gipsz) 
köszönhetően gyakorlatilag zsugorodásmen-
tesen keményedik ki.

3 óra múlva járható
gördülőszékes terhelésre is
padlófűtés esetén is alkalmazható
2-15mm rétegvastagságokban
kiszerelés: 25 kg

http://www.sika.hu
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Sika® Ceram-213

A Sika legújabb közép-felső kategóriás (C2TE) 
csemperagasztójával a burkolási munkák 
legnagyobb része gazdaságosan elvégezhető.

porózus és tömör kerámia és gres lapokhoz 
bel- és kültérre
magas hajlító szilárdságú
hosszú nyitott idejű
tixotróp, tehát lecsúszásmentes
esetleges alapozás: Primer-1W/21W
kiszerelés: 25 kg

Sika® Primer-11W

Egykomponensű, szintetikus gyanta alapozó 
porózus alapfelületekre történő 
burkolatragasztásokhoz.

Kiszerelés: 5 kg (25 kg)

Sika® Primer-21W

Egykomponensű, szintetikus gyanta alapozó 
porózus és tömör(pl. mázas kerámia, PVC, 
ragasztómaradványos, stb) alapfelületekre 
történő burkolatragasztásokhoz.

Kiszerelés: 2 kg (5 kg)

http://www.sika.hu
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Sika Rep®

Gazdaságos, műanyagszál tartalmú, 
nagyszilárdságú, szerkezeti betonjavító 
habarcs.

kézi vagy gépi felhordásra
csekély zsugorodású
fej feletti munkákhoz is
R4-es szerkezeti javítóhabarcs (MSZ EN 
1504-9)
5-20mm rétegvastagságokhoz (kézzel)
5-40mm rétegvastagságokhoz (géppel)

Sika®Multiseal® BT

A már jól ismert Sika®Multiseal®, bitumen-
alapú vízzáró szigetelő szalag termékcsalád
kibővül butil-alapú szalagokkal, mely 
technológia a következő előnyöket hordozza 
magában:

jobb hőállóság, hú hatására nincs 
megcsúszási hajlam
fej feletti alkalmazásokra is
oldószermentes
szürke vagy natúr alumínium színben

méretek: 

100mm x 3m 
100mm x 10m
150mm x 3m
150mm x 10m
50mm x  10m

A termékek adatlapjait megtalálhatják weblapunkon:
http://hun.sika.com/hu/Termekek_es_megoldasok/document_download/termek_adatlapokepitipar.html

Reméljük, az itt bemutatott új termékek között Ön is megtalálja üzletkörének és szortimentjének megfelelőt!

Kérdések esetén továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal!

Üdvözlettel:

A Sika Hungária csapata
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