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RÝCHLA A SPOĽAHLIVÁ OPRAVA 
asFaltoveJ strechy systémom 
SIKALASTIC® MTC



Budova MiniSterStva SpravodlivoSti Sr pozoStáva z viacerých vzájoMne 
prepojených celkov rôznych výšok. 
Nevyhovujúci stav strešnej hydroizolácie si vyžiadal rekonštrukciu strechy a jej konštrukcií. 
Jestvujúca hydroizolácia pozostávala z bitúmenových natavovacích pásov, ktoré boli narušené a 
dochádzalo k presakovaniu dažďových vôd do stavebnej konštrukcie. Niektoré časti strešnej 
konštrukcie sú pokryté plechovou krytinou. 

Sika Slovensko bola oslovená navrhnúť rýchly 
hydroizolačný systém, ktorý by obnovil pôvodnú 
asfaltovú hydroizoláciu a zároveň aj funkčnosť 
plechových častí strechy.  Po dôkladonom očistení 
tlakovou vodou aplikátor naniesol valčekom 1. vrstvu 
Sikalastic®-618 a zároveň ešte do mokrého zatlačil 
sklennú výstuž Sika® reemat premium. Takto natrel 
celú plochu strechy pričom detaily a plechové časti 
atiky ako prvé. Po vytvrdnutí bola plocha 
skontrolovaná, trčiace vlákna výstužnej tkaniny 
zastrihnuté a následne bol aplikovaný druhý, vrchný 
náter Sikalastic®-618. 

Všetky plechové časti strechy boli po očistení 
najprv ošetrené primerom Sika® Metal primer a 
následne nanesená prvá vrstva Sikalastic®-618. 
Falce, spoje a okolie skrutiek bolo potrebné 
prekryť páskou Sika Flexitape Heavy, ktorá sa 
zatláčala do prvého náteru. Po jeho zaschnutí  
bola nanesená druhá vrstva Sikalastic®-618. 



rekonštrukcia strechy 
ministerstva spravodlivosti 

terMÍn realizácie:
10-11/2013

na projekte Spolupracovali:
Realizátor: Uniprastav s.r.o.

RÝCHLA OPRAVA ČLENITEJ STRECHY
Vďaka jednoduchej aplikácii tekutého Sikalasti c® MTC systému sme 
dokázali splniť požiadavku investora, pričom realizátor spoľahlivo a 
rýchlo zaizoloval množstvo detailov a prestupov. Sikalasti c® MTC systém 
už do 10 min. zabezpečil, že strecha ihneď po natretí  prvého náteru 
plnila funkciu hydroizolácie aj keď materiál ešte nebol vytvrdený, čo 
ocenil investor i realizátor, keďže zákazku realizoval koncom jesene. 
Táto unikátna technológia, ktorá vytvrdzuje vplyvom vzdušnej vlhkosti , 
poskytuje klientom novú úroveň spoľahlivosti  a bezpečnosti , pričom 
umožňuje jednoduché použiti e a zabezpečuje dlhú životnosť. 
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Preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov 
pred akýmkoľvek použití m alebo spracovaním našich výrobkov.

Sika SlovenSko spol.s r.o.
Rybničná 38/E
Brati slava
slovensko

kontakt
Telefón  +421 2 49 20 04 11
Fax  +421 2 49 20 04 44
www.sika.sk

Si
ka

 a
t W

or
k 

Dekoratívne cementové 
podlahy v štýlovej 
rekreačnej chate 
Prirodzený vzhľad podláh 
SikaDecor®

December 2012 Vybrané referencie Slovenska

Prečítajte si i ti eto vybrané referencie:


