POVRCHOVÉ ÚPRAVY
DO INTERIÉROV
SikaDecor®-801 Nature
DEKORATÍVNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA PODLAHY A STENY

SikaDecor®-801 Nature
DEKORATÍVNA, 2-KOMPONENTNÁ, MIKROCEMENTOVÁ STIERKA
NA STENY A PODLAHY

Mikrocementové povrchové úpravy je potrebné
uzatvoriť finálnym, krycím náterom
dôvody na uzatvorenie:

Mikrocement je materiál zhotovený z cementu, veľmi jemných plnív a
živice, ktorým sa dosiahne dekoratívna, estetická povrchová úprava.

Vodotesnosť povrchovej úpravy
Jednoduché čistenie
Zabránenie poškodenia
Zvýraznenie finálneho vzhľadu
Zlepšenie odolnosti proti oteru
Zvýšenie trvanlivosti

SikaDecor®-801 Nature

VÝHODY:

Sikafloor®-304 W

́́ Bezškárové, dekoratívne nátery na steny a podlahy
́́ Nátery na starú keramickú dlažbu
́́ Do obytných miestností, predajní, chodieb,
kuchýň, kúpelní, priemyselných objektov atď.
́́ Do interiérov aj exteriérov
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Náter na mikrocementové povrchové úpravy,
ktorý zvýrazňuje estetický a dekoratívny efekt
a má nasledovné vlastnosti:
́́ 2-komponentný, alifatický PU
́́ Matný, transparentný náter
́́ Materiál na vodnej báze
́́ Veľmi nízky obsah VOC a zápach
́́ Dobrá UV odolnosť
́́ Jednoduchá aplikácia valčekom
́́ Jednoduché čistenia a údržba
́́ Pochôdzne po 16. hodinách
́́ Úplne vytvrdené po 4. dňoch

NOSNÁ VRSTVA SYSTÉMU

FARBA

́́ biela, pigmentovanie bežnými akrylátovými pigmentami

BALENIE

́́ 13 kg (3,0 + 10,0 kg)
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2-komponentné, vopred nadávkované balenie
Dobrá UV odolnosť
Vynikajúca spracovateľnosť
Vhodné na mnohé druhy podkladov – keramika, omietky,
sádrokartón, cementové podklady, staršie nátery, oceľové
podklady
Vysoká prídržnosť k podkladu
Malá hrúbka systému
Rýchla aplikácia
Paropriepustná úprava
Jedinečný, vysoko dekoratívny a estetický produkt
Uzatvárací náter: Sikafloor®-304 W

SKLADBA SYSTÉMU:
Vrstva

Produkt

1. Podkladný náter

Sikafloor® Primer

2. Nosná vrstva

SikaDecor®-801 Nature

3. Krycí náter

Sikafloor®-304 W

UZATVÁRACÍ NÁTER
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podlAhové SySTémy

STrEšné 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

