
HYGIENICKÝ, ANTIBAKTERIÁLNY NÁTER NA STENY A STROPY DO ČISTÝCH PRIESTOROV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
DO INTERIÉROV
Sikagard®-403W 



Sikagard®-403 W
HYGIENICKÝ, ANTIBAKTERIÁLNY NÁTER NA STENY A STROPY  
DO ČISTÝCH PRIESTOROV

HLAVNÉ VLASTNOSTI

 ́ Antimikrobiálne vlastnosti**
 ́ Ultra nízke emisie*
 ́ Pevný a dlhodobo trvanlivý
 ́ Odolný voči tvorbe trhlín a odlupovaniu
 ́ Bez škár - jednoducho čistiteľný
 ́ Dobrá odolnosť voči opakovanému čisteniu,  

miernym saponátom a čistiacim roztokom
 ́ Dobrá schopnosť prepúšťať vodnú paru
 ́ Matný vzhľad

 ́ Jednoduchá aplikácia
 ́ Rýchle schnutie: dva nátery v jednom pracovnom dni
 ́ Dobrá krycia schopnosť 
 ́ Možnosť vystuženia tkaninou zo sklených vlákien v prípade 

požiadavky na zvýšenú odolnosť proti nárazom
 ́ Aplikácia štetkou, valčekom  

alebo airless striekacím zariadením
 ́ Kompatibilná s vačšinou bežných povrchov

Sikagard®-403W je náter vyvinutý na základe našich 
40-ročnych skúseností - antibakterialny**, 1-komponentný 
náter na steny a stropy na báze vody s ultra nízkymi emisiami*.
Sikagard®-403W reprezentuje jednu z najjednoduchších  
a najefektívnejších metód na dosiahnutie vysoko kva-
litného povrchu, je jednoducho čistiteľný a vysoko zaťa-
žiteľný. Vytvára povrch bez škár a spojov, ktoré sú poten-
ciálnymi skrytými miestami pre usadzovanie znečistení  
a baktérií. Táto povrchová úprava, v kombinácii s jeho anti-
bakteriálnymi vlastnosťami**, zaisťuje ideálne riešenie do 
priestorov, kde je dobrá hygiena prvoradou požiadavkou. 

 ́ Nemocnice a zdravotnícke zariadenia  
(podľa Health Building Note: HBN: 00-10, HTM 56 a SHTM 56)

 ́ Výrobne potravín a nápojov
 ́ Farmaceutický a kozmetický priemysel
 ́ Školy, skôlky
 ́ Voľnočasové prevádzky (wellness, sauny)
 ́ Poľnohospodárske a chovateľské prevádky
 ́ V kombinácii s hydroizolačnou stierkou Sikalastic-220 W  

je vhodný ako finálna povrchová úprava do mokrých  
priestorov - spŕch, kúpelní, práčovní a pod.   

* Skúšané podľa Francúzskych predpisov, dňa 23. marca 2011 
 (Decret DEVL 11019093D) a 19 apríla 2011 (DEVL 11034875A)
** Skúšané podľa ISO 22196
 

POPIS SYSTÉMU JEDNODUCHÁ A RÝCHLA APLIKÁCIA

 ́ Sikagard®-403W sa štandardne dodáva v bielom odtieni, 
pigmentovanie je možné pomocou bežných akrylových 
pigmentov

 ́ 15 l vedro

FARBA BALENIE

Penetrácia: 
skupina výrobkov Sikafloor® Primer
Tesniaca páska:  
Sika® SealTape F
Tekutá hydroizolačná membrána:  
Sikalastic® 220 W s vložením  
tkaniny Sika® Reemat Lite
Náter na steny:  
Sikagard®-403 W s vložením  
tkaniny Sika® Reemat Lite
Stierka na podlahy: 
Sikafloor®-330 + Sikafloor®-305 W

SIKA SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE DO MOKRÝCH PRIESTOROV S FINÁLNYM POVRCHOM 
HYGIENICKÝ NÁTER SIKAGARD®-403W
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STrEšNé SySTémyPodlAhové SySTémy hydroIZolAčNé SySTémy

SySTémy NA oPrAvu  
A oChrANu BETóNu

SySTémy NA ZoSIlovANIE
NoSNýCh KoNšTruKCIí

TmElENIE A lEPENIE

www.carbodur.sk
https://www.facebook.com/SikaSlovensko
https://www.youtube.com/ SikaSlovensko

Platia Všeobecné obchodné podmienky.
Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním produktu si prosím
preštudujte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/E, 831 06 Bratislava

www.sika.sk
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SIKA SYSTÉMY OD ZÁKLADOV Až PO STRECHU


