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PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE 07/2021
Vážený obchodný partner,
Radi by sme Vás týmto informovali o nových produktoch v našom sortimente, ktoré sú súčasťou systému
Sikagard®-850. Systém zabezpečujúci unikátnu a permanentnú ochranu proti graffity a proti ilegálnym
plagátom.

Sikagard®-850 Clear
Permanentný, číry, transparentný anti-graffity a anti-poster náter, na báze polyorganosiloxanu, pripravený
na okamžité použitie.
Vlastnosti a výhody
 Permanentný – grafity je možné odstraňovať mnoho krát bez poškodenia
ochrany
 Ochrana pred lepením plagátov - plagáty na povrchu nedržia
 Číry vzhľad, mokrý efekt
 Na čistenie nie je potrebný chemický prostriedok. Vyžaduje sa iba tlakové
čistenie studenou vodou (tlak 80 až 100 barov) alebo pomocou nízkotlakového
čistenia studenou vodou a ošúchaním vhodnou nasiakavou čistou tkaninou,
špongiou alebo kefkou
 Paropriepustné
 Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom a stárnutiu
 Dobrá odolnosť proti UV žiareniu, stálosť lesku
 Aplikácia štetkou, valčekom alebo airless striekaním
 Priamo na stavbe môže byť farbený pigmentami kompatibilnými s nátermi na báze rozpúšťadiel

Sikagard®-850 Primer
Primer pod Sikagard®-850 Clear na minerálne podklady bez náterov.
Vlastnosti a výhody
 Nízka viskozita
 Pripravený na okamžité použitie - nie je potrebné riedenie na stavbe
 Primer zlepšujúci prídržnosť
 Špeciálne vhodný pre použitie so Sikagard®-850 Clear
 Aplikácia štetkou, valčekom alebo airless striekaním

Sika Slovensko, spol. s r.o. , Rybničná 38/e , 831 06 Bratislava
www.sika.sk
www.sikaceram.sk
www.facebook.com/Sika Slovensko
www.youtube.com/ Sika Slovensko
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Sikagard®-850 Activator
Primer pod Sikagard®-850 Clear na minerálne podklady s nátermi.
Vlastnosti a výhody







Pripravený na okamžité použitie – nie je potrebné riedenie na stavbe
Primer zlepšujúci prídržnosť
Špeciálne vhodný pre použitie so Sikagard®-850 Clear
Bez toluénu a iných aromatických rozpúšťadiel
Aplikácia štetkou alebo valčekom

SAP č.

Názov materiálu

Balenie

m.j.

634457
634456
634455
634458
634459
648983
648982

Sikagard®-850 Clear
Sikagard ®-850 Clear
Sikagard ®-850 Clear
Sikagard®-850 Primer
Sikagard®-850 Primer
Sikagard®-850 Activator
Sikagard®-850 Activator

5 kg
20 kg
160 kg
0.8 kg
4 kg
0.8 kg
4 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Cena v €/m.j.
bez DPH
36.00 €/kg
34.00 €/kg
33.00 €/kg
38.00 €/kg
27.00 €/kg
76.00 €/kg
72.00 €/kg

Cena v €/m.j.
s DPH
43.20 €/kg
40.80 €/kg
39.60 €/kg
45.60 €/kg
32.40 €/kg
91.20 €/kg
86.40 €/kg

*tieto ceny platia do 30. 6. 2021

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

Sika Slovensko, spol. s r.o. , Rybničná 38/e , 831 06 Bratislava
www.sika.sk
www.sikaceram.sk
www.facebook.com/Sika Slovensko
www.youtube.com/ Sika Slovensko

