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PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE 14/2021
Vážený obchodný partner,
Radi by sme Vás týmto informovali o zmene v našom portfóliu priamo pochôdznych a pojazdných vodotesných
povlakov na betónové a oceľové povrchy lávok, chodníkov, vozoviek a pod.
Z dôvodu zmeny v klasifikácii REACH boli v vyradené a s okamžitou platnosťou nahradené produkty SikaCor® HM
Primer a SikaCor® Elastomastic TF novými produktami SikaCor® HM Primer Plus a SikaCor® Elastomastic TFN.
SikaCor® Elastomastic TFN
2-komp., tenkovrstvový, tuho-elastický a mechanicko vysoko odolný, epoxidovo-polyuretánový povlak na oceľ
a betón. Pri skladbe na oceli sa povlak aplikuje na nový základný náter SikaCor® HM Primer Plus.
POUŽITIE
 Priamo pochôdzne a priamo pojazdné vodotesné povlaky na lávky, mosty, vozovky, chodníky pre peších a pre
cyklistov;
 Mechanicky a chemicky vysoko odolné vodotesné povlaky železničných mostov; povrchová úprava vhodná
priamo pod koľajové kamenivo;
 Povrchové úpravy iných konštrukcií, ktoré si vyžadujú materiál uvedených vlastností;
 Skladby vrstiev v závislosti od typu podkladu a zaťaženia sú uvedené v aktuálnych produktových listoch.
OSVEDČENIA / CERTIFIKÁTY
 Podľa Nemeckej normy ZTV-ING, časť 7, odsek 5 (povrchy ciest a chodníkov)
 Podľa Nemeckej normy pre železnice German Railway Standard DBS 918084 (str. 84) pre nitované a zvárané
oceľové konštrukcie so štrkovým lôžkom (koľajovým kamenivom)
 Protišmyková povrchová úprava podľa DIN 51130
 Vhodný na použitie na betónovom podklade v kombinácii s podkladným náterom Sikafloor®-150
 Náter na báte EP-PU na ochranu betónu podľa EN 1504-2:2004 a EN 13813:2002, CE značka zhody a VoP
SAP č.

Názov materiálu
SikaCor® HM Primer Plus
SikaCor® Elastomastic TFN

Balenie

m.j.

30 kg
20 kg

kg
kg

Cena v €/m.j.
bez DPH
10.8 €/kg
15.76 €/kg

Cena v €/m.j.
s DPH
12.96 €/kg
18.91 €/kg

*vyššie uvedené ceny sú platné do 30.6.2021

https://svk.sika.com/sk/stavebnictvo/natery-na-oce/dopravne-stavby-izolaciechodnikovavozoviek.html
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., tel: 02/ 49 20 04 41, e-mail: sika@sk.sika.com
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