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• garáže • sklepy 
• kotelny • chodby 

• schodiště

Impregnace a nátěr na betonové plochy.
Vytváří trvanlivý, otěruvzdorný a neprašný 
povrch pro stávající vyzrálé nebo čerstvé 
betonové podlahy.

Sikafl oor® ProSeal

Sikafl oor® Level 5N

Pracovní postup

příprava fabionů1

odstranění 
cementového 
šlemu 
broušením

2

oddělení 
kompo nentu A 
od komponentu B

3

otevření pomocí 
kleští

4

promísení 
komponentu A

5

smísení 
kompo nentu A 
a komponentu B

6

míchat po dobu 
3 minut

7

aplikace 
válečkem

8

Vysoce kvalitní samonivelační 
cementová stěrka 
vhodná pro tloušťky 
od 1 do 10 mm.

Sika® Patch 4

1-komponentní rychle tvrdnoucí 
cementová malta pro opravy průmys- 
lových podlah vhodná pro tloušťky od 10 
do 30 mm, lokálně až do 50 mm.

2. vrstva: Sikafl oor® 2530 W (7530)
  1. vrstva: Sikafl oor® 2530 W (7530)
  Sikafl oor® 156 -  penetrace - pouze pro 

velmi savé povrchy

   Sika® Level -  cementová stěrka 
- pouze v  případě 
nerovnosti povrchu

Před zpracováním čtěte pokyny v technických listech!

Před zpracováním čtěte pokyny v technických listech!



2-komponentní epoxidová penetrace, 
určená pro zpevnění cementových 
povrchů. Používá se v případě povrchů 

(např. na staré povrchy).

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 
v závislosti na savosti 
povrchu.

Lze použít také pro výrobu opravné 
malty: pryskyřici Sikafloor® 156 smísíme 
se suchým pytlovaným křemičitým pískem 
v poměru 1:10.

Penetrace, příprava Sikafl oor® 2530 W Sikafl oor® 7530 Sikafl oor® 261 Sikafl ex® 11FC+

Sikafl oor® 156

Sikafl oor® 2420

tmelení spáruniverzální použitístrukturovaný, protiskluzný povrchmechanicky odolný, hladký povrch

2-komponentní epoxidová penetrace pro 
nesavé povrchy (mechanicky hlazené, 
gletované). 

Spotřeba: 0,1-0,2 kg/m2

2-komponentní epoxy-disperze ředitelná 
vodou. 
•  velmi dobrá mechanická 

a chemická odolnost
• rychle tuhnoucí 
• bez zápachu
•  bez rozpouštědel,

velmi vhodné pro sklepní prostory, kotelny.

Spotřeba:  0,5 kg/m2 / 2 vrstvy
1 balení=12 m2

1. vrstva - Sikafloor® 2530 W + 5% vody
2. vrstva - neředěný Sikafloor® 2530 W

Tloušťka vrstev: 
0,3 mm

Dodávané odstíny: 
• RAL 7032 – světle šedá 
• RAL 1001 – béžová
Nářadí: váleček s krátkým vlasem „velur“

2-komponentní epoxidový nátěr se 
strukturovaným povrchem. 

Spotřeba:  0,9 kg/m2 / 2 vrstvy
1. vrstva - Sikafloor® 7530 + 10% ředidlo C
2. vrstva - neředěný Sikafloor® 7530

Tloušťka vrstev: 0,8 mm

Nářadí:  • váleček s krátkým vlasem „velur“
•  váleček strukturovací molitanový

2-komponentní univerzální epoxidová 
pryskyřice, kterou lze použít jako 
hladký nátěr, strukturovaný nátěr nebo 
samonivelační stěrku. 

  
• hladký nátěr: 0,6 kg/m2

• strukturovaný nátěr: 0,9 kg/m2

• samonivelační stěrka: 1,8 kg/m2  / 2 mm tl.

Jednokomponentní polyuretanový 
pružný tmel vhodný pro lepení 
a tmelení.

Sikafl ex®-11 FC+ je pružný 
materiál vysoce odolný vůči 
vibracím a teplotním změnám.

Dodávané barvy: 
šedá, bílá, hnědá

vydatnost kartuše 310 ml – délka spáry v m

šířka spáry: 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

hloubka spáry:  8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm

3.8 m 2.2 m 1.2 m 0.8 m 0.6 m

Správné dávkování:
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