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PRODUKTOVÝ LIST

SikaCeram® Sealing Fix
VODOTESNÉ LEPIDLO NA LEPENIE SIKACERAM® SEALING MEMBRANE W A SIKACERAM® SEALING MEMBRANE A

POPIS PRODUKTU
SikaCeram® Sealing Fix je 2-komp. vodotesné lepidlo, 
ktoré sa používa na lepenie SikaCeram® Sealing Mem-
brane W a SikaCeram® Sealing Membrane A.

POUŽITIE
Lepenie nasledujúcich SikaCeram® membrán:

SikaCeram® Sealing Membrane W do interiérov v 
mokrých miestnostiach

▪

SikaCeram® Sealing Membrane A do interiérov a ex-
teriérov v mokrých a vodou zaťažených priestoroch, 
do bazénov a na balkóny

▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Vodotesné▪
Prekleňuje trhliny▪
Odolné voči mrazu▪
Veľmi nízke emisie▪
Nízka prašnosť▪
2-komp. materiál▪
Aplikácia valčekom alebo murárskou lyžicou▪
Typické podklady na lepenie: cementový podklad, 
sadrokartónové dosky, keramika, síran vápenatý

▪

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE
VOC emisná klasifikácia GEV-Emicode EC 1PLUS▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Disperzia: Akrylát
Prášok: Cement, vybrané plnivá, prísady zadržiavajúce vodu, re-dispergo-
vateľný polymér

Balenie Komp. A + B: 7,8 kg nádoba.

Vzhľad/ farba Komp. A: Disperzia
Komp. B: Biely prášok

Doba skladovania 12 mesiacov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Výrobok sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom 
obale v suchu pri teplotách medzi +5 ° C a +35 ° C. Viac informácií na obale.
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Teplotná stabilita - 20°C až 70°C

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému Pre nasledujúce podklady sa musí použiť základný náter/ primer :
Podklad Základný náter/ Primer
Vysoko nasiakavé podklady Sikafloor®-01 Primer (1:3)

Sikafloor®-03 Primer
Nasiakavé podklady (cementový po-
ter, betón)

Vopred navlhčite podklad

Podklady zo síranu vápenatého (sad-
rová omietka, poter zo síranu vápe-
natého)

Sikafloor®-01 Primer (1:1)
Sikafloor®-03 Primer

Nenasiakavé podklady (keramický 
obklad, dlažba)

 Ak je obrúsený, nie je potrebný pri-
mer

Štruktúra systému
Lepidlo SikaCeram® Sealing Fix
Membrána SikaCeram® Sealing Membrane W 

alebo SikaCeram® Sealing Membra-
ne A

Príslušenstvo Sika® SealTape F
Lepidlo na obklad a dlažbu SikaCeram®-250 StarFix, SikaCeram®

-250 StarFix White, SikaCeram®-260 
StarFlex, SikaCeram®-270 Multiflow
SikaCeram®-290 StarLight, SikaCeram
®-295 StarS2

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Pomer miešania Komp. A: 4,8 kg disperzia
Komp. B: 3,0 kg prášok
Komp. A : Komp. B = 1,6 : 1,0 hmotnostne

Spotreba ~0,46 kg/m2 disperzia + 0,29 kg/m2 prášok
Spotreba závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu.
Tieto čísla sú teoretické a neuvažujú s dodatočným navýšením materiálu z 
dôvodu pórovitosti povrchu, drsnosti povrchu, nerovnosti, odpadu atď.

Doba spracovania ~45 minút pri teplote +20 °C

Otvorený čas ~15 minút pri teplote +20 °C

POKYNY PRE APLIKÁCIU
ZARIADENIE/ NÁRADIE

Miešanie
Elektrická ručná vŕtačka s nízkymi otáčkami (<500 ot 
/ min) s vretenovými lopatkami

▪

Aplikácia
Valček▪
3 alebo 4 mm štvorcová zubová stierka▪

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Cementové podklady musia byť dostatočne vytvrd-
nuté a vyschnuté (2–6 týždňov), všetky podklady mu-
sia byť štrukturálne zdravé, schopné znášať váhu no-
vého náteru a musia poskytovať stabilný a dostatoč-

▪

ne pevný podklad. Povrchy musia byť čisté, suché, 
bez akýchkoľvek uvoľnených alebo drobivých častíc, 
nečistôt, ako sú prach, špina, olej, vosk, leštidlo, ce-
mentové mlieko alebo výkvety.
V závislosti od stavu podkladu a nečistôt, ktoré sa 
majú odstrániť z povrchu, použite vhodné techniky 
na odstránenie všetkých stôp akýchkoľvek materiá-
lov, ktoré by mohli znížiť priľnavosť produktu k pod-
kladu. Hladké povrchy by sa mali zľahka zdrsniť, aby 
sa zlepšila priľnavosť. Pred potvrdením pripravenosti 
povrchu a priľnavosti, vykonajte skúšku nanesením 
malého množstva materiálu.

▪

Akékoľvek povrchové chyby a nedostatky na povrchu 
je možné odstrániť a vyrovnať vhodnými maltami z 
radu Sika MonoTop® alebo Sikafloor® Level. Praskliny 
v podkladoch musia byť identifikované a vhodne 
utesnené, napr. s epoxidovými živicami Sikadur.

▪
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Ak sa SikaCeram® Sealing Fix, membrána a keramický 
obklad budú aplikovať na nesavé podklady alebo na 
podklady s obmedzenou nasiakavosťou, ako sú exis-
tujúce keramické obklady, dlažby a natreté povrchy 
atď., skontrolujte, či sú všetky tieto povrchy stabilné, 
pevne a bezpečne spojené. Potom pomocou vhodné-
ho odmasťovacieho / odvápňovacieho prostriedku 
povrch dôkladne očistite.

▪

MIEŠANIE

Nasypte komp. B (prášok) do komp. A (disperzia). Dô-
kladne premiešajte pomocou elektrického miešadla, 
až kým nie je materiál úplne premiešaný ( homogénny 
) a bez hrudiek (~ 3 minúty). Zabráňte nadmernému 
vmiešavaniu vzduchu do zmesi. 
 
Nepridávať vodu. Ak je potrebné čiastkové miešanie, 
pomer miešania ( hmotnostne ) 1,6  (komp. A) : 1,0 
(komp. B). Miešajte vždy v samostatnej miešacej nádo-
be.

APLIKÁCIA

Aplikujte SikaCeram® Sealing Fix pomocou valčeka, 
alebo zubovou stierkou veľkosti 3 / 4 mm.

▪

Hydroizolačné detaily realizované pomocou Sika® Se-
alTape F a príslušenstva je možné vyhotoviť pred ale-
bo po použití membrány pomocou SikaCeram® Sea-
ling Fix.

▪

Ak sa aplikácia preruší, valec sa môže skladovať až 30 
minút vo vzduchotesnej plastovej fólii / vrecku. Ak 
produkt začne na valci vytvrdzovať, musí sa valec vy-
meniť.

▪

Pre postup zabudovania overte informácie v produk-
tovom liste používanej SikaCeram Sealing Membra-
ne.

▪

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť vodou. Vytvrdený ma-
teriál je možné odstrániť už len mechanicky.

LIMITY
Aplikujte membránu do 15 minút od aplikácie Sika-
Ceram® Sealing Fix.

▪

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú 
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne 
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych 
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu 
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov náj-
dete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných úda-
jov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické 
a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrob-
kom.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe 
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s 
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v 
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v 
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže 
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí 
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva 
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky 
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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