
PRODUKTY SiKa 
LePenie ObKLaDOv a DLažieb
SikaCeram® – KRémOvá KOnziSTenCia a ľahKé SPRaCOvanie



Prehľad farieb na špárovanie, SikaCeram® CleanGrout a Sikasil®-C
transparentná farba iba pre Sikasil®-C
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NÁZOV SikaCeram®-113 Klasik

Štandardne vytvrdzujúce 
mrazuvzdorné 
cementové lepidlo 
so zníženým sklzom, 
na vnútorné použitie.

SikaCeram®-213 Extra

vylepšené cementové 
lepidlo so zníženým 
sklzom a predĺženou 
dobou zavädnutia.

SikaCeram®-253 Flex

vylepšené, fl exibilné 
cementové lepidlo 
so sníženým sklzom 
a predĺženou dobou 
zavädnutia.

SikaCeram® CleanGrout

Škárovacia cementová 
malta pre škáry šírky 
od 1 do 8 mm 
(CG2 Wa)

Sikasil®-C

neutrálny, vysoko 
elastický silikón na 
sanitárne a stavebné 
aplikácie.

HLAVNÉ 
VÝHODY
A POUŽITIE

 � ľahké použitie vďaka 
skvelej spracovateľ-
nosti a tixotropnej 
konzistencii

 � na tenkovrstvé lepe-
nie obkladov a dlažieb 
v interiéri

 � vodeodolné
 � na tenkovrstvé 

keramické obklady 
a mozaiky, nasiakavú 
dlažbu a pálenú tehlu 
(klinker)

 � na vyrovnanie nerov-
ností do 10 mm

 � vynikajúca prídržnosť 
na podklade

 � nevhodné na lepenie 
sintrovanej dlažby

 � Spotreba: 
~3,5–4,0 kg/m² 
(zub. stierka 6 mm)

 � Klasifi kácia C1 T podľa
en 12004

 � na lepenie keramickej, 
lisovanej a pálenej 
dlažby.

 � na lepenie na zvislé a 
vodorovné podklady v 
interiéri, na vodorovné 
podklady v exteriéri.

 � na lepenie na podlahy 
s podlahovým vykuro-
vaním.

 � na lepenie na existu-
júcu starú dlažbu v 
interiéri na podklady: 
betón, malta, sadro-
kartón, anhydritové 
podlahy (s primerom)

 � na podklady, kde 
môžeme očakávať 
zmrašťovanie alebo 
teplotnú expanziu.

 � na aplikáciu v kúpel-
niach, kuchyniach, na 
balkónoch, terasách, 
v bazénoch a pod.

 � vyrovnávanie nerov-
ností do 10 mm

 � Spotreba: ~3,5 kg/m² 
(zub. stierka 6 mm)

 � Klasifi kácia C2 Te 
podľa en 12004

vhodný na lepenie nasle-
dujúcich typov dlažby:

 � všetky typy keramic-
kých dlažieb - Greso-
vá, porcelánová, veľ-
korozmerová a tenká 
dlažba, kameninová 
dlažba.

Lepenie v interiéri a exte
riéri, na podlahách a ste-
nách a na nasledovných 
podkladoch:

 � Sádrové alebo cemen-
tové podklady,sadro-
kartóny, vyľahčený 
betón, existujúca 
keramická dlažba, 
kameň. 

 � Podlahy s podlaho-
výmvykurovaním na 
báze vody a elektric-
kých systémov

 � Priemyselné a vysoko 
zaťažené pojazďované 
podlahy, fasády, bal-
kóny a terasy, bazény

 � vyrovnávanie nerov-
ností do 10 mm

 � Spotreba: ~3,2 kg/m² 
(zub. stierka 6 mm)

 � Klasifi kácia C2 Te S1 
podľa en 12004

 � Škárovanie všetkých 
typov keramických 
dlaždíc

 � vnútorné aj vonkajšie 
použitie

 � na škárovanie 
mramoru

 � na škárovanie 
v bazénoch

 � na škárovanie 
sklených mozaík

 � na škárovanie na vyku-
rovaných podlahách

 � vodoodpudivá
 � vysoký stupeň tvrdosti
 � Odolná voči 

Uv žiareniu
 � mrazuvzdorná
 � zabraňuje rastu 

plesní a húb
 � Odolná voči oteru
 � Klasifi kácia CG2 Wa 

podľa en 13888

 � vhodný na sanitárne 
a stavebné aplikácie

 � vysoká priľnavosť 
na bežných staveb-
ných materiáloch

 � Dlhodobá odolnosť 
proti pliesňam a 
hubám – fungicídny

 � veľmi dobrá Uv 
stabilita a odolnosť 
voči starnutiu

 � bez zápachu
 � nespôsobuje koróziu
 � vysoko elastický 

a fl exibilný
 � vhodný do interiéru 

a exteriéru

BALENIE 25 kg / vrece
48 ks / paleta

25 kg / vrece
48 ks / paleta

25 kg / vrece
48 ks / paleta

4 kg / vrecko
5 ks / krabica

300 ml / kartuša
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CEMENTOVÉ LEPIDLÁ RIEŠENIE ŠKÁR
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PRODUKTY SiKa

LePenie ObKLaDOv a DLažieb

SikaTop®-157 Flex

Dvojzložková, vysoko 
elastická cementová 
hydroizolačná stierka 
pod obklady a dlažbu.

Sikalastic®-220 W

Jednozložkový, vysoko 
elastický hydroizolačný 
náter pod obklady 
a dlažbu.

Sika® SealTape F

elasticka tesniaca paska
na tesnenie špar, kutov
a rohov.

Sika® Level-01 Primer

Jednozložková, 
koncentrovaná, akrylátová 
penetrácia a spojovací 
mostík na cementové 
a sádrové podklady.

Sikafl oor®-02 Primer

Jednozložková, 
akrylátová penetrácia 
s pieskom na hutné, 
hladké a nepriepustné / 
nenasiakavé podklady.

 � Cementová stierka 
vystužená vláknami

 � nanášaná v tekutom 
stave, so schopnosťou 
premostenia trhlín pri 
nízkej teplote (-20 °C)

 � Odolná na kontakt 
s chlórovanou vodou

 � vynikajúca prídržnosť
 � hydroizolácia kúpeľní, 

spŕch, terás, balkónov 
a bazénov

 � hydroizolácie stien 
a podláh v pivničných 
a podzemných pries-
toroch proti vnikaniu 
vlhkosti

 � vhodná aj na 
podlahové kúrenie

 � Flexibilná ochrana na 
vystužené betóno-
vé konštrukcie ako 
hydroizolácia proti 
vplyvom rozmrazova-
cích solí, mrazu, CO2, 
karbonatácii

 � Klasifi kácia Cm O2P 
podľa en 14891

 � Spotreba ~ 1,7 kg/m²/
mm v závislosti od 
nerovnosti podkladu

 � Pružný náterový sys-
tém bez rozpúšťadiel, 
ktorý tvorí vodotesnú 
fl exibilnú vrstvu odol-
nú proti vzniku trhlín

 � vhodný do vlhkých 
priestorov ako sú ku-
chyne, kúpelne, sprchy, 
technické miestnosti, 
okolie bazénov, chodby, 
schodiská a pod.

 � Dobrá prídržnosť na: 
betóne, maltách, 
omietkach, obkladoch, 
sádrokartóne, kerami-
ke a pod.

 � Pripravený priamo 
na použitie

 � vhodná aj na podlaho-
vé kúrenie

 � Prekleňuje trhliny
 � Paropropriepustný
 � vhodný na zvislú aj 

vodorovnú aplikáciu
 � Tekutý hydroizo-

lačný systém podľa 
eTaG 022

 � Spotreba ~ 1,35 kg/m² 
na aplikáciu v dvoch 
vrstvách

Trhliny prekleňujúca a 
vodotesná páska, ktorá 
sa kombinuje so Sika® 
vodotesnými produktami 
na redukovanie rizika 
priesakov v mieste 
potenciálnych trhlín v :

 � Komerčných a 
súkromných mokrých 
priestoroch, chladiar-
ňach, umyvárkach áut 
a kuchyniach

 � bazénoch a zásobní-
koch vody, ktoré majú 
fi nálnu povrchovú 
úpravu z keramických 
obkladov

 � balkónoch a terasách
 � interiéroch 

a exteriéroch
 � vysoko elastická
 � vysoká pevnosť proti 

poškodeniu
 � Jednoduché 

zabudovanie
 � vodotesná
 � Chemicky odolná
 � Odolná voči Uv 

zaťaženiu

 � efektívne utesňuje 
povrch v jednom kroku

 � zabraňuje strate 
vlhkosti z následného 
navrstvenia

 � zlepšuje priľnavosť 
medzi podkladom 
a novou vrstvou

 � Rýchloschnúci
 � Koncentrát, nutné 

riediť s vodou podľa 
typu podkladu

 � vhodný aj na podlaho-
vé kúrenie

 � Trieda SR-b 1,5 podľa 
en 13813

 � Spotreba ~ 0,10–0,20 kg
/m2 /náter

 � Pre aplikáciu na starej 
keramickej krytine

 � Pod fl exibilné hyd-
roizolácie, lepidlá, po-
tery a dalšie výrobky 
na cementovej báze

 � na vnútorné aj 
vonkajšie použitie

 � na steny aj na podlahy
 � Pripravený na použitie 

bez riedenia
 � nízka spotreba / 

vysoké krytie
 � Krátka doba čakania
 � vhodný aj na podlaho-

vé kúrenie
 � Spotreba ~ 125 g/m2

20 kg balenie vo vedre
(15 kg prášku + 5 kg 
disperzie)

7 kg / vedro 10 m / box
50 m / box
1 ks (rohy a kúty)

1 l / fľaša
5 l / kanister
25 l / kanister

5 kg / vedro

PENETRÁCIAHYDROIZOLÁCIA



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 – KOmPLeTnÝ SORTimenT  
PRe STavebnÍCTvO:

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

DOKONČOVANIE STAVIEB

VÝROBA BETÓNU

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

TMELENIE A LEPENIE

OPRAVA  A OCHRANA BETÓNU

STREŠNÉ SYSTÉMY

TMELY A LEPIDLÁ PRE PRIEMYSEL

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE: 


