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Lepidla pro strukturální zasklívání
Sikasil® SG-20
1komponentní konstrukční lepidlo na skla na bázi silikonu s vysokou pevností a vysokou přilnavostí na
mnohé podklady jako je sklo a kovy.
Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac
Barva: bílá, černá, šedá

Sikasil® SG-500
2komponentní konstrukční lepidlo na bázi silikonu pro strukturální lepení skla s vysokou pevností
a vysokou přilnavostí na mnohé podklady jako je sklo a kovy. Nutný static mixer 161-224 + screw
cup 13 mm.
Balení: 380 ml duální kartuše
Barva směsi: černá, šedá

Tmely pro izolační skla
SikaGlaze® IG-5 PIB

1komponentní termoplastický tmel na bázi butylů, bez rozpouštědel, k primárnímu tmelení izolačních
skel. Je určen jako lepicí tmel pro primární tmelení/lepení plynem plněných izolačních skel při jejich
výrobě pro účely zejména strukturálního zasklívání.
Balení: 7 kg unipac, ostatní balení na vyžádání
Barva: černá, šedá

SikaGlaze® IG-50

2komponentní tmel na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel, k sekundárnímu tmelení izolačních skel.
Produkt vykazuje dobrou adhezi na sklo, hliník, nerez nebo galvanicky pokovenou ocel. Spolu
®
s primárním tmelem SikaGlaze IG-5 PIB tvoří kompletní systém pro lepení a tmelení izolačních skel.
Balení: komp. A - 200 l sud, komp. B - 200 l sud, 20 l plechovka
Barva směsi: antracit

Sikasil® IG-16

Odolný UV záření, 1komponentní silikonový lepicí tmel pro sekundární tmelení izolačních skel pro
strukturální zasklívání.
Balení: 600 ml unipac, 28 kg hobok, 280 kg sud
Barva: černá

Sikasil® IG-25 HM Plus

Je neutrálně vytvrzující 2komponentní tmel na bázi silikonu k sekundárnímu tmelení izolačních skel.
Je určen jako lepicí tmel pro sekundární tmelení/lepení plynem plněných izolačních skel při jejich
výrobě pro účely zejména strukturálního zasklívání.
Balení: 25 kg hobok, 260 kg sud + 20 kg hobok
Barva: černá

Tmely odolné povětrnosti
Sikasil® WS-305 N

Silikonový 1komponentní povětrnosti odolný tmel s širokým rozsahem adheze pro fasádní opláštění.
Je určen pro povětrnosti odolné utěsňování a tmelení spojů vystavených náročným podmínkám
s očekávanou dlouhodobou trvanlivostí.
Balení: 310 ml kartuše, 600 ml unipac. Barva: viz produktový list

Sikasil® WS-355

1komponentní tmel na bázi neutrálně vytvrzujícího silikonu s vysokou deformační záchytnou
schopností a vysokou adhezní schopností na porézní a neporézní podklady.
Balení: 310 ml kartuše, 600 ml unipac
Barva: viz produktový list

Sikasil® WS-605 S

1komponentní tmel na bázi neutrálně vytvrzujícího silikonu s vysokou deformační záchytnou
schopností a vysokou adhezní schopností na široký rozsah podkladů. Částečně je vhodný pro
utěsňování strukturálního zasklení, pro závěsné fasády a okna.
Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac, 18 kg hobok, 195 kg sud
Barva: viz produktový list

Lepidla pro konstrukce oken
Sikasil® WT-40

1komponentní konstrukční lepidlo na bázi silikonu s krátkým časem vytvrzení. Ideální lepidlo pro
strukturální lepení izolačních skel do rámů oken, dveří.
Balení: 600 ml unipac
Barva: černá, šedá

Sikasil® WT-470

2komponentní konstrukční lepidlo na bázi silikonu s vyšším modulem pružnosti. Vysoká adheze na
mnoho podkladů.
Balení: komp. A - 25 kg hobok, 260 kg sud, komp. B - 20 kg hobok
Barva: černá, šedá S6

Sikasil® WT-485

2-komponentní konstrukční lepidlo na bázi silikonu s velmi vysokou adhezní schopností.
Balení: komp. A - 260 kg sud, komp. B - 20 kg hobok, koaxiální kartuše A+B 380 ml
Barva směsi: černá, bílá

Požárně odolné těsnicí tmely
Sikasil® FS-665
1komponentní, požárně odolný tmel na bázi neutrálně vytvrzujícího silikonu, s nízkým modulem
pružnosti, s vysokou deformační záchytnou schopností a vysokou adhezní schopností na porézní
a neporézní podklady.
Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac
Barva: šedá, černá

Sikasil® FS-665 SL

Samonivelační požárně odolný těsnicí tmel, určen pro povětrnosti odolné utěsňování horizontálních
spojů přechodů prosklených stěn nebo fasád a podlah s požadovanou požární odolností.
Balení: 300 ml kartuše, 25 kg hobok
Barva: černá, bílá

SikaTack® Panel systém
SikaTack® Panel
Vysoce viskózní lepicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí na bázi polyuretanu.
Balení:
Barva: slonová kost

SikaTack® Panel Primer

Podkladní nátěr na epoxidové bázi s obsahem rozpouštědel pro zvýšení přídržnosti tmelu na podkladu
a lepeném prvku.
Balení: 250 ml, 1l
Barva: černá

SikaTack® Panel montážní páska

Oboustranně lepicí montážní páska pro okamžitou fixaci lepeného prvku v nosné podkladní
konstrukci.
Balení: 12x3 mm - role 33 m
Barva: bílá

Sika® Aktivator-205

®

Čisticí a aktivační prostředek pro přípravu ploch před lepením a tmelením materiály Sikaflex . Pro
přípravu ploch kovů, plastů, lakovaných povrchů, keramiky, atd.
Balení: láhev 250 ml, 1 l, 5 l
Barva: transparentní

Lepidlo na skla, akvária
Sikasil® GS-621
1komponentní vzdušnou vlhkostí vytvrzující tmel na bázi silikonu s vysokou adhezní schopností na
sklo. Určený pro lepení, těsnění a opravy zejména pro konstrukce ze skla a vysokou náročností na
průhlednost. Např. stavba akvárií.
Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac, 20 kg hobok
Barva: transparentní, černá

Montážní lepidla a pěny
SikaBond® -T2
Pružné, 1komponentní, tixotropní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepidlo na bázi polyuretan-hybridu,
s vyšším rozsahem adheze bez předúprav, přelakovatelné, s vysokou stabilitou nanášené pasty
a počáteční pevností.
Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac
Barva: bílá

SikaBond® AT-Metal

Pružné, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepidlo na bázi polyuretan-hybridu pro
lepení/tmelení kovových prvků vnějších fasád, střech navazujících krytin.
Balení: 300 ml kartuše
Barva:měď, světle šedá

Sikaflex® AT-Facade

1komponentní těsnicí tmel na bázi Silane Terminated Polymer vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Pro
dilatační a pracovní spáry mezi porézními a neporézními podklady. Výborná odolnost proti povětrnosti
a UV záření.
Balení: 300 ml kartuše, 600 ml unipac
Barva: bílá, šedá

SikaBond® TF plus N

®

1komponentní elastické lepidlo pro SikaMembrane systémy, používá se pro SikaMembran Universal,
®
®
SikaMembran Outdoor, SikaMembran Outdoor Plus, za lehké obvodové pláště.
Balení: 600 ml monoporce
Barva: černá

SikaSense® -8400/31

Kontaktní lamináční lepidlo na bázi polychlorprenkaučuku pro lepení foliových materiálů zejména na
bázi pryže na pevný podklad.
Balení: 5 kg plechovka, 24 kg plechovka
Barva: nažloutlá
SikaFast®-5215 NT
New Technology
Rychle vytvrzující, elastický, 2komponentní lepicí systém s 5 min. otevřeným časem bez kyselin
a rozpouštědel, nehořlavý, široké přilnavostní spektrum. Je vhodný zejména pro konstrukční
a montážní lepení v oblasti sériové výroby ale i pro rychlé opravy. Vhodný pro lepení plechů, plastů,
lakovaných povrchů a skla. V nevytvrzeném stavu je po smíchání v podobě stabilní pasty snadno
a precizně aplikovatelný.
Balení: 50 ml kartuše, 250 ml kartuše, 20 l hobok, 169 l hobok + 18 l hobok
Barva směsi: šedá

Sika® AnchorFix®-1

Rychle tuhnoucí 2komponentní kotvicí lepidlo, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Pro
vlepování výztuže, svorníků, upevňovacích kotev, šroubů ocelových konstrukcí, reklamních poutačů.
Balení: 150 ml, 300 ml, 550 ml kartuše
Barva směsi: světle šedá

Sika® AnchorFix®-2

Rychle tuhnoucí 2komponentní kotvicí lepidlo, na bázi epoxi-akrylátů, bez rozpouštědel a styrénu. Pro
vlepování výztuže, svorníků, upevňovacích kotev, šroubů ocelových konstrukcí, reklamních poutačů,
speciální upevňovací techniky.
Balení: 300, 550 ml kartuše
Barva směsi: světle šedá

Sika® AnchorFix®-3
Rychle tuhnoucí 2komponentní kotvicí lepidlo, na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.
Konstrukční práce, mechanické a elektrické instalace, práce s kovem a truhlářské práce.
Balení: 250 ml, 400 ml kartuše
Barva směsi: šedá

Sika® Boom® G

Vysoce rozpínavá pistolová pěna na polyuretanové bázi, pro montáž, izolaci a vyplnění spojů kolem rámů oken
a dveří, kolem prostupů ve zdivu, rolet, vyplnění dutin, otvorů.
Balení: 500 ml, 750 ml
Barva: světle žlutá

Sika® Boom® S

1komponentní montážní pěna a výplňová pěna na bázi polyuretanu.
Balení: 500 ml, 750 ml
Barva: nažloutlá

Ostatní tmely
Sikasil®-C
Pružný, silně přilnavý, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující těsnicí tmel na bázi silikonu pro
pružné utěsnění méně náročných spojů, pro spoje se zvýšenou odolností proti mikrobiologickým
účinkům.
Balení: 300 ml kartuše
Barva: transparentní, bílá, šedá

Sanisil®

Sanitární silikonový tmel s antifungicidním účinkem.
Balení: 300 ml kartuše
Barva: transparentní, bílá, šedá, černá, hnědá

Sikacryl® HM

1komponentní pružný těsnicí materiál na bázi akrylátové disperze.
Balení: 300 ml kartuše, 600 ml monoporce
Barva: bílá, šedá

SikaLastomer® 710

Pružně plastický, silně přilnavý, 1komponentní těsnicí tmel na bázi butylkaučuku pro těsnění dílů
uložených v pryžových profilech, k dotěsňování šroubovatelných lišt, přírub potrubí klimatizace,
otevíratelných vík atd.
Balení: 300 ml kartuše, 500 ml monoporce
Barva: bílá, šedá, černá

Sika® BlackSeal® 1

Těsnicí tmel na bitumenové bázi.
Balení: 300 ml kartuše, 600 ml monoporce
Barva: černá

Aktivační a čisticí přípravky
Sika® Aktivator

®

Čisticí a aktivační prostředek pro přípravu ploch před lepením a tmelením materiály Sikaflex . Pro přípravu ploch
skla, některých typů laků atd.
Balení: láhev 30 ml, 250 ml, 1 l
Barva: transparentní

Sika® ADPrep

®

Čisticí a aktivační prostředek k přípravě spojovacích ploch před lepením produkty SikaFast .
Balení:láhev 250ml
Barva: transparentní, čirý
Sika® Remover-208 (odstraňovač a čistič)
®
K očištění a odstranění nevytvrzených 1-k PUR lepidel Sikaflex z ploch mimo spoje, hrubé čištění
některých kovových materiálů před lepením.
Balení: láhev 1 l
Barva: transparentní

Sikasil® Cleaner P

Aktivační čistič pro předúpravu povrchů před aplikací silikonových lepidel a tmelů, pro plasty včetně
polyesterových práškových barev a PVDF povrstvení hliníkových profilů.
Balení: láhev 1 l
Barva: transparentní

Přípravky pro zvýšení adheze, krytí UV záření a ochranu proti oxidaci ve spoji
Sika® Primer-209 N

Přípravek pro zvýšení adheze pro UV ochranu skla a laminátu, pro zvýšení adheze na hliník, laminát a některé
plasty, laky, nerez.

Balení: 30 ml a 250 ml
Barva: černá

Sika® Primer-3N

1komponentní aktivační nátěr na bázi epoxid-polyuretanové pryskyřice.
Balení: láhev 1 l, 250 ml, 10 l
Barva: transparentní, lehce nažloutlá

Sika® Primer-210 T

Přípravek pro zvýšení adheze pro hliník, lamináty, pozinkované povrchy, některé laky.
Balení: 250 ml a 1000 ml
Barva: transparentní, lehce nažloutlý

Pomocné prostředky
Sika® Tooling Agent N (zahlazovač)
Kapalina k čistému zahlazení tmelených vnějších vzhledových spojů.
Balení: láhev 1 l, 5 l. Barva: transparentní

Sika® Handclean
Vysoce účinné mycí utěrky k odstraňování znečištění od lepidel, primerů, barev, pryskyřic apod.
Balení: dóza 72 utěrek

Scotch Brite VRF
Minerální drátěnka k mechanickému čištění povrchů od oxidů , zaschlých nečistot atd.
Balení: bm role 10 m
Sika Spacer Tape HD
Samolepicí distanční páska na bázi pěnového polyuretanu pro montáž zejména skel do fasádní
konstrukce
Balení: viz produktový list produktu. Barva: černá
Sika Membrane Universal
Flexibilní paro- a vodotěsná folie pro utěsňování rozměrných přechodů a spojů mezi konstrukcí
a dalšími prvky fasádních systémů
Balení: viz produktový list produktu
Barva: černá
Sika Membrane Outdoor Plus
Flexibilní paro- a vodotěsná folie pro utěsňování rozměrných přechodů a spojů mezi konstrukcí
a dalšími prvky fasádních systémů.
Balení: viz produktový list produktu
Barva: černá
Sika Membrane FJ-25 SB2
Flexibilní paro- a vodotěsná folie pro utěsňování rozměrných přechodů a spojů mezi konstrukcí
a dalšími prvky fasádních systémů
Balení: viz produktový list produktu
Barva: antracit

Statický mixer 250 ml - Quadro 7,5z (pro SikaFast® 5211,5215,5221 - 250 ml duální kartuše)
Balení: ks

Statický mixer Fast 50 ml (pro SikaFast® 5215 balení 50 ml duální kartuše)
Balení: set 10 ks

Aplikační pistole
Ruční pistole Avon 400 ml (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)
Ruční pistole Avon 600 ml (pro 600 ml unipac)
Vzduchová pistole Winchester (pro 310 ml kartuše)
Vzduchová pistole Wilton 400 ml (pro 400 ml unipac)
Vzduchová pistole Wilton 600 ml (pro 600 ml unipac)
Vzduchová pistole Sherborne (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)
Vzduchová pistole JETFLOW (stříkací a nanášecí pistole pro 400 ml unipac)
Pistole na karoserie (pro nástřiky Sikagard, pro vnější i dutinové stříkání)
Ruční pistole Fast 250 ml (pro 250 ml duální kartuše)
Ruční pistole Fast 50 ml (pro 50 ml duální kartuše)
Vzduchová pistole Fast 250 ml (pro 250 ml duální kartuše)
Vzduchová pistole Fast 3000 (pro 490 ml duální kartuše)
Vzduchová pistole SG 500 (pro 380 ml duální kartuše Sikasil SG 500 a WT 485)
Vzduchová pistole TS 459 LX (pro 450 ml duální kartuše SikaForce 7550)
Vzduchová pistole TS 493 X (pro 600 ml duální kartuše SikaForce 7888)
Elektrická aku-pistoleACS-400/T (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)
Elektrická aku-pistoleACS-600/T (pro 600 ml unipac)
Ohřívací pícka 2 K (k ohřevu 2 ks kartuší lepidel)
Pícka Energizer-pack ( k ohřevu balení 600 ml unipac )

