
Sikaflex®–111 Stick & Seal 

Sikaflex®–112 Crystal Clear 
Sikaflex®–118 Extreme Grab 

SikaBond®–115 Strong Fix 

SOKOLDALÚ ERŐMŰVÉSZEK 
AZ OTTHONI RAGASZTÁSHOZ



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
￭    bel-és kültéri használatra 
￭    általános építőanyagok, EPS / XPS hőszigetelő lemezek, 
     épületburkoló anyagok és PVC-k ragasztásához, tömítéséhez 
 
JELLEMZŐK/ELŐNYÖK 
￭    bel-és kültéri használatra is 
￭    rendkívül széles tapadási tartomány (számos PVC, porszórt 
     bevonat, PET, PA és EPDM gumi felülethez) 
￭    kompatibilis a problémás alapfelületekkel is, mint pl.:  
     EPS / XPS alapfelületek 
￭    a legtöbb bitumennel kompatibilis 
￭    rugalmas és tartós tapadás, hosszantartó  
     és vízzáró csatlakozás 
￭    jó időjárásállóság 
￭    nagyon alacsony károsanyag kibocsátás 
 
 
KÖNNYŰ ÉS GYORS  
BEDOLGOZÁSI ELŐNYÖK 
￭    jól tapad a legtöbb építőanyaghoz  
     a felület előkezelése nélkül 
￭    nedves betonra is tapad 
 
TÖKÉLETES ÁR-ÉRTÉK ARÁNY 
￭    ragasztó- és tömítőanyag 
￭    bel- és kültéri felhasználásra 
￭    EPS/XPS hőszigetelő anyaggal  
     kompatibilis 
￭    festhető 
 
SZÍNEK 
￭    fehér, szürke 
 
KISZERELÉS 
￭    290 ml-es kartus

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Rugalmas ragasztó- és tömítőanyag



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
￭    ragasztóanyagként szerkezeti elemek és építőanyagok  
     átlátszó ragasztásához úgy, mint: beton, falazat, legtöbb 
     kőfelület, kerámia, fa, fém, üveg, PVC 
￭    tömítőanyagként a ragasztott elemek körüli hézagok  
     átlátszó tömítéséhez 
 
JELLEMZŐK/ELŐNYÖK 
￭    beltéri és kültéri használatra egyaránt 
￭    végső átlátszó megjelenés 
￭    erős, tartós és rugalmas tapadás 
￭    nagyon alacsony károsanyag kibocsátás 
￭    ragasztó- és tömítőanyag CE jelöléssel ellátva 
 
 
 
 
 
KÖNNYŰ ÉS GYORS  
BEDOLGOZÁSI ELŐNYÖK 
￭    jó kezdeti tapadás, könnyebb  
     tárgyak esetén nincs szükség  
     ideiglenes rögzítésre 
￭    beltéren víztiszta ragasztás üveg  
     elemek esetén 
 
TÖKÉLETES ÁR-ÉRTÉK ARÁNY 
￭    átlátszó ragasztó- és tömítőanyag 
￭    bel- és kültéri felhasználásra 
 
 
SZÍN 
￭    fehér 
 
KISZERELÉS 
￭    290 ml-es kartus 

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Átlátszó ragasztó- és tömítőanyag



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
￭    ragasztóanyagként szerkezeti elemek és építőanyagok 
     ragasztásához úgy, mint: beton, falazat, legtöbb kőfelület, 
     kerámia, fa, fém, üveg, tükör 
 
JELLEMZŐK/ELŐNYÖK 
￭    bel-és kültéri használatra is 
￭    jól tapad beton, habarcs, természetes kő, klinker, 
     szálerősített cement, kerámia, fa, fém és üveg  
     felületekhez 
￭    nagyon magas kezdeti tapadása miatt nincs szükség 
     ideiglenes rögzítésre nehezebb tárgyak ragasztásánál 
￭    az erős és rugalmas tapadás ideális teherátadást  
     és tehereloszlást biztosít 
￭    a nagyon alacsony károsanyag kibocsátás miatt 
     alkalmas beltéri használatra is 
 
 
KÖNNYŰ ÉS GYORS  
BEDOLGOZÁSI ELŐNYÖK 
￭    nagyon magas kezdeti tapadás 
￭    nehéz tárgyak ideiglenes rögzítés  
     nélküli ragasztása 
￭    jó bedolgozhatóság 
 
TÖKÉLETES ÁR-ÉRTÉK ARÁNY 
￭    szerkezeti ragasztóanyag 
￭    bel- és kültéri felhasználásra 
 
 
 
SZÍN 
￭    fehér 
 
KISZERELÉS 
￭    290 ml-es kartus

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Szerkezeti ragasztóanyag



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
￭    beltéri használatra 
￭    porózus építőanyagokra történő ragasztáshoz,  
     pl. beton, habarcs, szálcement, fa és vakolat 
￭    szegélylécek, fakeretek, díszlécek, stukkók, fatáblák, 
     terracotta lapok, eloxált alumínium, kemény PVC profilok, 
     polisztirol díszítőelemek és álmennyezetek ragasztásához 
 
JELLEMZŐK/ELŐNYÖK 
￭    jó bedolgozhatóság 
￭    kategóriájában a legjobb nyírószilárdság 
￭    kategóriájában a legjobb tapadás 
￭    gyors szilárdság felépülés 
￭    magas végső szilárdság 
￭    nagyon alacsony károsanyag kibocsátás EC1, A+ 
 
 
 
KÖNNYŰ ÉS GYORS  
BEDOLGOZÁSI ELŐNYÖK 
￭    magas kezdeti és végső szilárdság,  
     gyors szilárdságfelépülés 
￭    feldolgozása egyszerű 
￭    könnyen tisztítható 
 
TÖKÉLETES ÁR-ÉRTÉK ARÁNY 
￭    egykomponensű szerkezeti  
     ragasztóanyag 
￭    beltéri és védett kültéri használatra  
￭    nagyon alacsony károsanyag kibocsátással 
 
SZÍN 
￭    fehér 
 
KISZERELÉS 
￭    290 ml-es kartus

SikafBond®-115 Strong Fix

Beltéri dekor ragasztó



TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 
Dél-Magyarország: +36 30 205 0266 
Kelet-Magyarország: +36 30 748 7335 
Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860 
Pest megye és Budapest: +36 70 513 4559, +36 30 894 9155 
 
Sika Hungária Kft. 
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7. 
E-mail: info@hu.sika.com 
 
www.sika.hu

KERESSE FEL 
WEBOLDALUNKAT!  
Tudjon meg többet rendszereinkről 

és termékeinkről!

KERESSE 

az Ön kereskedő partnerét: 

©
 S

IK
A

 S
ER

V
IC

ES
 A

G
 /

 2
02

2/
08


