Sokoldalú erőművészek
az otthoni ragasztáshoz
Új ragasztócsalád: Sikaflex® -111, -112 és -118

Sikaflex®-111 Stick & Seal

UNIVERZÁLIS, RUGALMAS SZERKEZ
FELHASZNÁLÁS
Bel- és kültéri használatra

Általános építőanyagok,
EPS/XPS hőszigetelő
lemezek, épületburkoló
anyagok és PVC-k
ragasztásához, tömítéséhez
Legtöbb alapfelülethez jól
tapadó hézagtömítő anyag

Jól tapad a legtöbb alapfelülethez – fém, üveg, beton, falazat, fa felületek

ZETI RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG
HA SZÉLES TAPADÁSI TARTOMÁNYRA VAN
SZÜKSÉGE, HASZNÁLJON Sikaflex®-111 Stick &
Seal-t!
TERMÉKELŐNYÖK
Rendkívül széles tapadási
tartomány, jól tapad
számos PVC, porszórt
bevonat, PET, PA és EPDM
gumi felülethez
Kompatibilis a problémás
alapfelületekkel is
Nem folyik meg EPS/XPS
lemezen, se bitumenen
Rugalmas és tartós
tapadás, hosszantartó és
vízzáró csatlakozás
Jó időjárásállóság

Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
EC1PLUS R, A+, M1
*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très
faibles émissions)

Ragasztó- és tömítőanyag
CE jelöléssel, MSZ EN
15651-1 F EXT-INT CC 20HM

Sikaflex®-112 Crystal Clear
ÁTLÁTSZÓ SZERKEZETI RAGASZT
FELHASZNÁLÁS
Beltéri és kültéri használatra
egyaránt
A leggyakoribb építőanyagok
átlátszó ragasztásához
Átlátszó tömítés a ragasztott
tárgyak körül

A látszó ragasztás csúnya.

Tegye a ragasztást láthatatlanná!

TÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG
HA NEM AKARJA LÁTNI A RAGASZTÓT –
ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÁS Sikaflex®-112 Crystal
Clear-rel!
TERMÉKELŐNYÖK
Átlátszó és átlátszó is
marad

Jó kezdeti tapadás,
könnyebb tárgyak esetén
nincs szükség ideiglenes
rögzítésre
Erős, tartós és rugalmas
tapadás

Nagyon alacsony
károsanyag kibocsátás
EC1PLUS R, LEED v4
Ragasztó- és
tömítőanyag CE
jelöléssel, MSZ EN 156511 F EXT-INT CC 20HM

Sikaflex®-118 Extreme Grab
SZERKEZETI RAGASZTÓ
FELHASZNÁLÁS
Bel- és kültéri használatra
Kő, tégla, ajtó párkány,
tükör, fagerenda és nehéz
tereprendezési tárgyak
ragasztásához, tömítéséhez
Jól tapad beton, habarcs,
természetes kő, klinker,
szálerősített cement, kerámia, fa,
fém és üveg felületekhez

Csavarja fel a V kivágású kinomócsőrt, majd Hordja fel a megtisztított alapfelületre
helyezze be a kartust a kinyomópisztolyba.

függőleges csíkokban vagy pontszerűen.

Győződjön meg róla, hogy az alapfelület

Nyomja össze erősen, így biztosítja a meg-

minőségének megfelelő mennyiségű

felelő nedvesítést az érdes alapfelületen.

ragasztót hordott-e fel.

TÜKÖRRAGASZTÓ
TAPASZTALJA MEG A Sikaflex®-118 Extreme
Grab KEZDETI TAPADÁSÁT ÉS EREJÉT!
TERMÉKELŐNYÖK
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

*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très
faibles émissions)

EC1PLUS R, A+, M1
Ragasztó- és tömítőanyag CE
jelöléssel, MSZ EN 15651-1 F
EXT-INT CC 20HM

KERESSE FEL
YOUTUBE OLDALUNKAT!

KNOW-HOW

Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

FROM SITE TO SHELF
Sika Hungária

KERESSE

az Ön kereskedő partnerét:

Sika Hungária Kft.
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

