
SIKA AT WORK
Budova banky - Tatrabanka

Refurbishment and Waterproofing
Sika Rep®CZ, Sikalastic ® 1K, SikaCeram ® 253 Flex, SikaMur ® Dry, SikaMur ® Finish
SikaMur ® Color E Primer,SikaMur ® Color E,SikaGard ® 850 AG,



Informácie o projekte

Detaily projektu
Názov projektu: Rekonštrukcia budovy banky
Miesto: Bratislava, Továrenská ulica
Rok rekonštrukcie: 2019
Veľkosť rekonštrukcie: 600 m2

Požiadavky na projekt
Na projekt boli vynaložené finančné prostriedky už druhý krát za posledné roky preto
žiadal investor konečné a komplexné riešenie ich problému so zavlhnutými múrmi a
hlavne fasádou. Zároveň bol kladený vysoký nárok aj na konečný vizuál objektu, nakoľko
ide taktiež o školiace stredisko a objekt sa nachádza na exponovanom mieste v blízkosti
autobusovej staneice Nivy. Investor sa preto rozhodol ísť cestou kvality a všetky opravné
práce boli vykonané materiálmy firmy SIKA.

Detaily realizácie

SIKA RIEŠENIE:
Fasáda a aj vnútorné priestory na 1.NP niesli
značné známky poškodenia od vzlínajúcej
vlhkosti, ako aj poškodenia spôsobeného
činnosťou vandalov. Sika preto navrhla
riešenie, pri ktorom sa v prvom kroku musela
odstrániť stará poškodená a nevhodne zvolená
akrylová pastovité fasádna omietka až do
nosnej časti budovy následne sa v soklovej
časti aplikovala hrubá reprofilačná malta
SikaRep®CZ. Na túto vrstvu bol nanesený
hydroizolačný náter Sikalastic® 1K. Následne
bola celá budova do výšky prvého podlažia
vyspravená hrubou sanačnou omietkou
SikaMur® Dry a jemnou sanačnou omietkou
SikaMur® Finish. Súčasťou tohto systémového
riešenia boli tiež systémové paropriepustné
nátery SikaMur® Color E Primer ako podkladný
náter a SikaMur® Color E ako finálny náter v
požadovanom odtieni. Do výšky prvého
podlažia bol tiež naapplikovaný anti grafity
náter Sikagard® 850AG. Druhé poschodie bolo
pred aplikáciou Sikamur® Finish vyspravené
flexibilným cementovým lepidlom SikaCeram
® 253 flex s vloženou sklotextilnou mriežkou a
následne celoplošne zegalizované so SikaMur
® Finish a SikaMur ® Color E.

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:
Investor: Tatra banka a.s.
Architekt: at26, Ing. arch Jaroslav Takáč
Generálny dodávateľ: Stabil
Realizačná firma: Stabil
Sika organizácia: Sika Slovensko


