
KNOW-HOW 
Z VEĽKÝCH STAVIEB 
DO POLÍC
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Pred aplikáciou si prečítajte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

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

www.sika.sk
www.sikaceram.sk 
www.carbodur.sk
www.youtube.com/Sika Slovensko

SikaTop® Seal-107
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Pred aplikáciou si prečítajte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

BALeNIe: 
Komponent A – 20 kg
Komponent B – 5 kg

FArBA: 
šedý alebo biely prášok a biela tekutina

SPOTreBA: 
cca 2 kg/m2/mm

Pred použití m si preštudujte 
aktuálny produktový list.

CemeNTÓzNA hydrOIzOLAčNÁ STIerKA 
NA IzOLÁCIU BALKÓNOV A TerÁS, KÚPeLNÍ, 
KUChÝŇ, PIVNÍC, BAzéNOV A POd.

  + OdOLNOSŤ VOčI rAdÓNU

35 rOKOV 
ÚSPeChOV

šedý alebo biely prášok a biela tekutina

cca 2 kg/m2/mm

Pred použití m si preštudujte 
aktuálny produktový list.



SikaTop® Seal-107

VLASTNOSTI
 ́ jednoduchá aplikácia pomocou stierky alebo štetky
 ́ čiastočne flexibilná
 ́ aplikácia v interéri a aj exteriéri na betón,  
cementózne podklady-stierky, tehly atď.

 ́ Izolácia voči pozitívnemu tlaku vody základov stavieb,  
nádrží, jímok, bazénov, fasád, balkónov, terás atď.

 ́ biela varianta pigmentovateľná na požadovaný  
farebný odtieň pomocou  pigmentovacích pást

APLIKÁCIA
 ́ Podklad musí byť čistý,  
bez prachu a voľných častí .  
Pred aplikáciou predvlhčite.

 ́ Pretrepte zložku A a nalejte do 
miešacej nádoby. Za stáleho 
miešania pomaly pridávajte zložku 
B. Miešajte, pokiaľ nezískate jednot-
nú konzistenciu.

 ́ 1. vrstvu naneste hrubou kefou  
alebo zubovou sti erkou v jednom  
smere v hrúbke 0,75 - 2,0 mm.

POLymérCemeNTOVÁ hydrOIzOLAčNÁ  
A OChrANNÁ STIerKA

 ́ Do rohov a prechodov vtlačte do 1. 
vrstvy malty tesniacu pásku Sika® 
Seal Tape-S (Sika Schonox ST)

 ́ 2. vrstvu nanášajte hladkou stranou  
stierky na dostatočne vyzretú  
1. Vrstvu (po 3-12 hod.).

 ́ Sti erku je možné vyhladiť alebo  
na ňu nalepiť dlažbu pomocou  
flexibilného lepidla Sika® Ceram

Pred použití m si preštudujte aktuálny produktový list.

VÝhOdy
 ́ vodonepriepustná
 ́ výborne drží na pevnom podklade
 ́ chráni betón pred mrazom, poveternostnými 
vplyvmi a účinkami posypových solí

 ́ pretierateľná vodou dispergovanými   
ale aj rozpúštadlovými nátermi


