Megduplázott erő a vízszigetelésben
és a hidegburkolásban

Csináljuk professzionális szinten!

Beltéri vizes helyiségek
üzemivíz elleni szigetelése
SIKA és SCHÖNOX
termékrendszerekkel

sika.hu

Fürdőszobáink, konyháink és mosókonyháink hidegburkolása az egyik legösszetettebb feladat, hiszen
egyszerre van jelen a felületek előkészítése, a vízszigetelés, a burkolólap-ragasztás, valamint a fugázás
és a tartósan rugalmas tömítések kivitelezése.
A ragasztott kerámia fal- és padlóburkolatok közkedvelt megoldásnak számítanak beltéri vizes
helyiségeink felületképzésére. Ezekről azonban tudni
kell, hogy önmagukban nem vízzáróak, nem képesek
megvédeni a mögöttes szerkezetet a felületükön
átszivárgó víz ellen még abban az esetben sem, ha
cementkötésű fugázóanyaggal töltjük ki a hézagaikat.
A vízszigetelés hiánya, illetve annak szakszerűtlen
kivitelezése károsodásokat okozhat a kerámiaburkolatokon, kivérzések, kivirágzások, elszineződések,
felválások jelenhetnek meg a felületen, melynek
további következménye a penész megjelenése és az
egészségtelen beltéri klíma.
Többféle SIKA/SCHÖNOX vízszigetelés-technológiai megoldás közül választhat úgy, hogy döntését
nem csak a magas szintű műszaki paraméterek,
hanem további fontos szempontok befolyásolhatják: felhasználóbarát alkalmazhatóság, gyors
kötésidők, egymással kompatibilis anyagrendszerek, komplex megoldások.
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SIKA/SCHÖNOX
vízszigetelési-burkolási rétegrend
1

Felület előkészítés
Sika®Level-01 Primer / SCHÖNOX KH alapozó
Sikaﬂoor®-102 Level / SCHÖNOX UNIPLAN
önterülő- vagy SCHÖNOX PL állékony kiegyenlítő

2

Vízszigetelés
Schönox AB lemez / Sikalastic®-1K /
Schönox 1K DS / Sikalastic®-220W / Schönox HA

3

Hajlaterősítés, csőáttörések
mandzsettázása

4

Flexibilis burkolatragasztás
Sika® Ceram-225

5

Flexibilis fugázás
SikaCeram® Clean Grout

6

Hézagtömítés
Sikaﬂex®-11 FC+ és Sikasil® C

2

SCHÖNOX AB vízszigetelőlemez előnyei
a burkolási rendszer kialakítása során

a SCHÖNOX iFIX rendszerragasztó alkalmazása esetén
rendkívül gyorsan, akár 1 óra elteltével a szigetelt alapfelület
alkalmassá válik a hidegburkolatok fogadására
- gyorsabb, egyszerűbb kivitelezés az átlagos
1 vagy 2 komponensű vízszigetelő habarcsokhoz képest
kis tömeg, könnyű anyagmozgatás
nincs porzás, tisztább munkakörnyezet
A SCHÖNOX AB vízszigetelő lemez mindkét oldalán ﬁlc
kasírozott polietilén fólia és feszültségleépítő
szigetelőlemeznek köszönhetően:
normál- és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek
és úszómedencék szigetelésénél biztosítható a szigetelőréteg
állandó és megfelelő rétegvastagsága
kiemelkedő repedés-áthidaló képességgel és
szakítószilárdsággal rendelkezik, így nagyobb mozgásokat
képes elviselni, mint a kenhető szigetelések, ennek
köszönhetően nagyméretű burkolólapok esetén is jóval
nagyobb feszültségleépítést tudunk elérni
nem csak a vizesedéstől, de a párától
is megvédi az épületszerkezetet
ellenállóbb a vegyszeres
terheléssel szemben a kent
szigetelésekkel összehasonlítva
Beépítéskor használja
a SCHÖNOX iFIX
beépítési csomagot!

*SCHÖNOX hajlaterősítő szalagok, mandzsetták és sarokelemek együttes
használata esetén kielégíti még a medence vízszigetelésére vonatkozó ETAG 022
követelményeit is.
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A Sikalastic®-1K / SCHÖNOX 1K DS
egykomponensű cementkötésű kenhető
vízszigetelések előnyei a burkolási rendszer
kialakítása során
A SCHÖNOX 1K DS* már 24-, a Sikalastic®-1K* pedig 48 óra
után burkolható, padlófűtés esetén is alkalmazható
többféle konzisztencia előállíthatóságnak köszönhetően
ecsettel, hengerrel, glettvassal is felvihető
felhasználóbarát, csak vízzel kell bekeverni
repedésáthidaló,
rugalmas és vízzáró
a szálerősítésnek
köszönhetően
alkalmazásakor nincs
szükség kiegészítő
üvegszövetháló
beágyazására
CM 01P minősítéssel is
rendelkezik, az ETAG-022
Európai Uniós vízterhelési
osztályok előírányzatainak
megfelel

2

Sikalastic®-220W* / SCHÖNOX HA*
egykomponensű diszperziós kenhető
szigetelőfólia előnyei a burkolási rendszer
kialakítása során

falfelületeken 3 óra elteltével-, padlófelületeken 5 óra után
burkolható
- kitűnő állékonyságának köszönhetően teddy-hengerrel, de akár
glettvassal is felhordható, használat előtt csak át kell keverni
a minimálisan előírt 0,5 mm száraz rétegvastagsághoz 2 rétegben
mindössze 1,35 kg/m2 szigetelőanyagra van szükség
különösen ajánlott gipszkarton falfelületek esetén
szálerősített és rugalmas, vizzáró és repedésáthidaló

Bármelyik vízszigetelési megoldást is választja
multifunkciós jellegüknek köszönhetően a SIKA/
SCHÖNOX hidegburkolati ragasztó és tömítő
termék kínálatából az alábbikat ajánljuk a tökéletes
burkolási rétegrend megvalósításához:
3 Sika® SealTape S / SCHÖNOX ST hajlaterősítő szalagok,
mandzsetták és sarokelemek
biztonságos beépíthetőség
optimális vízszigetelő képesség
rendszerszemléletű csomóponti megoldások különböző
vizterhelések esetére
kombinálható termékkínálat
repedésáthidalás, vízzárás az ETAG 022 követelményeknek
megfelelően
SCHÖNOX ST hajlaterősítő szalag

SCHÖNOX ST D falmandzsetta

SCHÖNOX ST sarokelemek

SCHÖNOX ST EA külső sarokelem

SCHÖNOX ST IC belső sarokelem

4 Sika® Ceram-225 emelt minőségű,
nagy rugalmasságú, C2TE S1 minősítésű
ﬂexibilis csempe- és járólap ragasztó
bármilyen nedvszívással rendelkező
burkolathoz alkalmazható
kis, közepes és nagy formátumú
burkolólapokhoz
padlófűtés esetén és meglévő
lapburkolatra történő burkoláshoz
is megfelel
ideális kenhető és lemezes
vízszigeteléssel ellátott felületek
burkolásához

5 SikaCeram® CleanGrout
ﬂexibilis cementkötésű
fugázóanyag
CG2 WA minősítésű keskenyfugázó
1-8 mm-ig
aktív védelmet nyújt a penészgombák
és baktériumok megtelepedése ellen
vízlepergető hatása lehetővé
teszi folyamatos vízterheléssel terhelt
felületeknél történő alkalmazását
padlófűtés esetén is megfelel

6 Sikasil® C semlegesen térhálósodó
tartósan rugalmas tömítőanyag
SikaCeram® CleanGrout fugázóval
megegyező színekben kapható
csatlakozó- és dilatációs fugákhoz
és hézagokhoz
penésszel és gombával szemben ellenálló
kiváló öregedésálló tulajdonságok
legtöbb alapfelületen alapozó nélkül
feldolgozható
elasztikus és rugalmas

6 Sikaﬂex®-11 FC+ tartósan rugalmas
és gyorsan kötő poliuretán tömítőés univerzális ragasztóanyag
Sika® i-Cure technológiát magában
foglaló magas minőségű termék
oldószer- és szilikonmentes
kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz
alkalmas csempe-, fa-, fém-, üvegés műanyag felületekhez

KERESSE FEL
YOUTUBE OLDALUNKAT!
Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

Sika Hungária

FOGD ÉS VIDD
Az Ön képviselője:

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

