
Know-how
ipari minőség az Ön közelében 

SikaMur ® SySteM
engedje lélegezni a 
falat!

tudjon Meg többet  
a SikaMur®  
rendSzerről

Sika hungária kft 
Vízszigetelés 
H-1117 Budapest 
Prielle Kornélia utca 6. 
Magyarország 
Telefon +36 1 371 2020 
Fax +36 1 371 2022 
www.sika.hu

Az Ön Sika képviselője:

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse 
meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket. ©
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Sika talajnedvesség elleni szigetelő rendszer

1.  SikaMur® InjectoCream-100
2. SikaMur® Dry 
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A SikaMur® rendszer használata előtt

SikaMur® Megbízható 
rendSzerMegoldáS

a Sika egy teljeS terMékcSaládot nyújt a SikereS  
falSzárítáSi Munkákhoz: 

 ́ 1. lépés: SikaMur®InjectoCream-100
 ́ 2. lépés: SikaMur® Dry

Ez a hatékony és gazdaságos rendszer a legtöbb faltípuson alkalmazha-
tó és megvédi azt a nedvesség káros hatásaival szemben. 



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

12 mm átmérőjű lyukak előírt mélysége SikaMur®-Injectocream-100 
anyag használatakor:

SikaMur® – hatékony MegoldáS felSzálló nedveSSég ellen

tulajdonSágok:
 ́ Vizes bázisú / oldószermentes, nem gyúlékony
 ́ Könnyen alkalmazható kinyomópisztoly segítségével   
(különösebb hozzáértést nem igényel) 

 ́  Nagyon hatékony  80 % aktív tartalmának köszönhetően
 ́ Felhasználásra kész
 ́ Egykomponensű

csomagolás:
300 ml kartus  
600 ml unipac

SikaMur® injectocream-100
Szilán-báziSú, injektálható talajnedveSSég 
elleni SzigeteléS

lépéSről lépéSre
1. fal előkéSzítéSe/SikaMur® injectocream -100  ́ 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 

2. SikaMur® dry alkalMazáSa

SikaMur® dry
előre kevert, SpeciáliS légpóruSokat tartalMazó  
falSzárító vakolat nedveS falSzerkezetekhez 

a következő területeken  
alkalMazható:

 ́ Nedves és sóvirágos falak
 ́ Lábazatok és alagsorok falai
 ́ Külső és belső tégla falazatok
 ́ Történelmi épületek és szerkezetek  
téglafalazata

terMékelőnyök:
 ́ Elősegíti a víz elpárolgását a 
falszerkezetből

 ́ Leköti a sókat a habarcsrétegben,  
megakadályozza a sóvirág és penész 
kialakulását

 ́ Jó bedolgozási tulajdonságok

csomagolás:  
25 kg-os zsák

 ́ Távolítsa el a lábazatot/vakolatot
 ́ Mérje meg a fal vastagságát

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

 ́ Terméskő esetén kövesse a habarcs vonalát

 ́ Tisztítsa ki a furatokat
 ́ Injektálja a SikaMur®  InjectoCream-100 anyagot


