PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE 11/2022
Vážený obchodný partner,
Radi by sme Vás týmto informovali o zmene vo výrobnom sortimente Sikadur®-31 epoxidových lepidiel /
mált.
Od októbra 2022 zavádzame do nášho portfólia produkt s vylepšeným / inovovaným zložením:

Sikadur-31+
2-komponentné epoxidové lepidlo na lepenie nosných prvkov a zároveň malta na opravu betónových konštrukcií.
POUŽITIE:
 Lepidlo na lepenie nosných prvkov:
o betón
o kameň
o keramika, vláknocement
o malta, tehla
o oceľ, železo, hliník
o drevo
o poylester, epoxid
o sklo
 Oprava a reprofilácia na:
o nosných a nenosných betónových prvkoch
o malých plochách, rohoch, štrkových hniezdach
o kovových profiloch
o kameni
 Výplň škár a trhlín:
o vyplnenie škár a statických trhlín
o vyplnenie dutín a nerovností
VLASTNOSTI:
 Jednoduché miešanie a aplikácia
 Veľmi nízke VOC
 Veľmi dobrá prídržnosť na väčšine stavebných materiálov; na suchom aj matne vlhkom betóne
 Vysoká počiatočná a konečná pevnosť
 Trieda R4, malta vhodná na opravu betónu podľa EN 1504-3
 Nevyžaduje podkladný náter
 Dobrá odolnosť proti oteru a chemická odolnosť
 Aplikácia bez zmrašťovania
 Nanášanie v hrúbke až do 30 mm v jednej vrstve
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SAP č.

Názov materiálu

644949

Sikadur®-31+

Balenie

m.j.

1.2 kg

kg

Cena v €/m.j.
bez DPH
31.20 €/kg

Cena v €/m.j.
s DPH
37.44 €/kg

*ceny sú platné do 30.10.2022 – zmena vyhradená.

Materiál nahrádza eliminovaný produkt:
534999
Sikadur®-31 EF, bal. 1.2 kg

Pred použitím a spracovaním našich produktov si vždy preštudujte aktuálne produktové listy materiálov a karty
bezpečnostných údajov.

V prípade záujmu Vám radi pošleme produktové listy materiálov a poradíme pri správnom výbere a zabudovaní
produktov fy Sika. Obráťte sa na pracovníkov nášho Technického servisu prípadne na technikov a obchodníkov
spoločnosti Sika Slovensko, s ktorými ste v kontakte.
Technický servis Sika Slovensko spol. s r.o., e-mail: sika@sk.sika.com

V Bratislave dňa 5.10. 2022

Martina Hukova

Martina Hukova (Oct 5, 2022 13:47 GMT+2)

Ing. Martina Huková
Produktová manažérka Oprava a ochrana betónu
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Zuzana Zdanska

Zuzana Zdanska (Oct 5, 2022 13:46 GMT+2)

Ing. Zuzana Ždanská
Manažérka Technického servisu
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