
SikaWall®-550 Magic
MODERNÝ DIZAJN 
POHĽADOVÉHO BETÓNU 
NA STENÁCH



JEDNODUCHÁ A RÝCHLA REALIZÁCIA 
MODERNÉHO POHĽADOVÉHO 
BETÓNU zo SikaWall®-550 Magic

Byt v industriálnom, elegantnom štýle pripomína 
priemyselné prostredie, ako napríklad sklad alebo 
továrenskú halu. Fukčné vybavenie je v tomto 
priestore štýlovým trendom.

Pomocou dizajnovej stierky SikaWall®-550 Magic 
môžete na stenách rýchlo a jednoducho vytvoriť 
dizajn moderného pohľadového betónu.

VLASTNOSTI PRODUKTU SikaWall®-550 Magic:
� dizajnová stierka na zhotovenie moderných plôch 
� jednoduchá a rýchla aplikácia
� prirodzená hra farby a pórov 
� nadčasový, elegantný a autentický dizajn
� vysoká pevnosť
� paropriepustná, bez emisií

AKO VYNIKNE SikaWall®-550 Magic?
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ÚPLNE NOVÝ VZHĽAD STIEN 
SO SikaWall®-550 Magic

Moderný industriálny šarm. 

POHĽADOVÝ BETÓN DÁVA KAŽDEJ STENE 
NEOPAKOVATEĽNÝ DIZAJN - STENY MNOHÝCH 
BAROV, OBCHODOV, VEREJNÝCH PRIESTOROV 
MOŽU OČARIŤ AŽ TAK, ŽE PRE ROVNAKÚ ÚPRAVU 
SA ROZHODNETE AJ DO VAŠICH BYTOV A DOMOV. 

S použitím cementovej stierky SikaWall®-550 Magic je možné vytvoriť 
dizajn pohľadového betónu po jeho oddebnení. Tento dizajn sa vytvára 
priamo v čerstvej stierke. Minerálnu vrstvu je možné spracovať veľmi 
jednoducho a nanášať ju na všetkých nosných podkladoch v interiéroch.  

VÝHODY PRI SPRACOVANÍ SikaWall® -550 Magic:

   zloženie systému: stierka, bal. 3 kg a laminovacia fólia 1,25 x 0,8 m 

   jedno balenie je presne na plochu 1 m2 a presne pod 1 laminovaciu fóliu

   na aplikáciu stačí bežné náradie

   laminovacie fólie je možné použiť viac krát

   fi nálna povrchová úprava je hotová cca 1,5 - 2 hodiny po aplikácii stierky 
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SikaWall® zaujme krásnym vzhľadom a prirodzenou hrou farieb a pórov. 

 je možné vytvoriť 
dizajn pohľadového betónu po jeho oddebnení. Tento dizajn sa vytvára 

jednoducho a nanášať ju na všetkých nosných podkladoch v interiéroch.  

   jedno balenie je presne na plochu 1 m2 a presne pod 1 laminovaciu fóliu

   fi nálna povrchová úprava je hotová cca 1,5 - 2 hodiny po aplikácii stierky 
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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: 


