
Příprava povrchu

Příprava povrchu pro malty řady Sika® MiniPack

Míchání malty

Odstraňte poškozené části podkladu. Podklad musí být soudržný, 
zbaven všech znečištění, volných a drobivých částic, cementového 
šlemu, olejů, tuků a dalších znečištění. Před aplikací podklad důkladně 
navlhčete.

Sika® MiniPack

Sika - vysoká kvalita 
v malém balení

Nalijte vodu do míchací nádoby vhodné velikosti. Pomalu míchejte a postupně 
přidávejte prášek do vody. Důkladně míchejte nejméně 3 minuty a korigujte 
dle požadované konzistence.

Hotové malty
• ochrana výztuže, spojovací můstek
• rychle tuhnoucí
• vodotěsná
• opravná

Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.
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Sika know-how
z velkých staveb do Vašich domovů 

Aktuální seznam 
prodejních míst 
naleznete na 
www.sika.cz



Rychle tuhnoucí opravná malta Sika® MiniPack

jednokomponentní hotová malta na 
cementové bázi, připravena přímo k použití 

pro kotvení a rychlé 
opravné práce.

Vlastnosti
• rychlé opravy betonu
• vysoká odolnost zmrazovacím 
 cyklům, rozmrazovacím solím 
 a chloridům
• možnost rychlého převrstvení 
 i za nízkých teplot
• méně pracovních kroků
• tixotropní, nestéká – vhodná pro 
 aplikace nad hlavou

Použití
• uchycení kotev, kotevních šroubů, 
 konzol, trubek apod.
• rychlé opravy betonových dílců
• montáž zárubní a okenních rámů

Aplikační detaily
Malta by měla být míchána ručně 
v menším množství a uložena 
na místo určení během 3 minut. 
Nanášejte pomocí zednické lžíce 
nebo ručně v rukavicích.
Poměr míchání: 
1 kg prášku : 0,2 l vody
Aplikační teplota:
od +5 °C do +35 °C
Vydatnost:
5 kg sáček ~ 2,5 l malty

Balení
5 kg plastový sáček

Barva
šedá

Vodotěsná malta Sika ® MiniPack

Hotové malty Sika ® MiniPack

snadně použitelná, jednokomponentní 
vodotěsná malta na cementové bázi

Vlastnosti
• aplikovatelná přímo  
 na většinu materiálů
• vynikajicí přídržnost
• rychle tuhne a tvrdne
• možnost rychlého převrstvení
• dobrá zpracovatelnost

Použití
• jako izolace proti vodě 
 u základů, podzemních staveb, 
 sklepů a nádrží
• může být aplikována na beton, 
 zdivo, cementové omítky apod.

Aplikační detaily
Maltu míchejte elektrickým mích-
adlem nejméně 3 minuty. Nanášejte 
kartáčem s tvrdým vlasem, stěrkou 
nebo hladítkem ve dvou až třech 
vrstvách.
Poměr míchání:
1 kg prášku : 0,25 l vody
Aplikační teplota:
od +5 °C do +35 °C 
Vydatnost:
5 kg sáček ~ 2,5 l malty

Opravná malta Sika ® MiniPack 

snadně použitelná, jednokomponentní 
opravná a reprofilační malta na 

cementové 
bázi

Vlastnosti
• snadná manipulace
• obsahuje výztužná syntetická 
 vlákna
• pro vysoké zatížení
• dobrá zpracovatelnost
• vysoké mechanické pevnosti

Použití
• opravné a reprofilační práce 
 betonu a betonových dílců jako 
 jsou balkóny, schody, sloupy apod.
• jako ochranu obnažené výztuže  
 a spojovací můstek použijte  
 Sika® MiniPack - ochranu 
 výztuže v praktickém 1 kg balení

Aplikační detaily
Maltu míchejte elektrickým 
míchadlem nejméně 3 minuty 
nebo ručně v menším množství. 
Nanášejte zednickou lžící ve vrstvě 
tloušťky max. 20 mm.
Poměr míchání:
1 kg prášku : 0,16 l vody
Aplikační teplota:
od +5 °C do +35 °C
Vydatnost:
5 kg sáček ~ 2,5 l malty

Balení
5 kg plastový sáček

Barva
šedá

Balení
5 kg plastový sáček

Barva
šedá


