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Sika Slovensko spol. s r.o
Rybničná 38/e, 
831 06 Bratislava

www.sika.sk
www.sikaceram.sk 
www.carbodur.sk
www.youtube.com/Sika Slovensko

KNOW-HOW
Z VEĽKÝCH STAVIEB 
DO POLÍCDO POLÍC
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Sikafl oor®Garage

Bezpečnostné upozornenia: Sikafl oor® Garage 
Komp. A: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Komp. B: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

PRACOVNÝ POSTUP:
PRÍPRAVA POVRCHU:

 � Povrch je potrebné dôkladne očistiť od mastnoty a iných nečistôt
 � Z podkladu je potrebné odstrániť prach, nesúdržné časti, zvyšky 
náterov a nakoniec dôkladne povysávať.

 �  Minimálna odtrhová pevnosť podkladu je 1,5 N/mm2

POUŽITIE Sikafl oor® Garage

VYSOKO KVALITNÝ NÁTER 
VHODNÝ DO OBYTNÝCH AJ 
PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV

MIEŠANIE:

POUŽITIE:

Premiešajte 
celý kom-
ponent A

Pridajte celý 
komponent B 
do komponentu A

Nepretržite miešaj-
te približne 3 minúty 
(približne 300-400 
otáčok za minútu)

Prelejte zmiešaný 
materiál do inej 
nádoby a premie-
šajte ešte raz.

 � Nanášajte so štetcom alebo krátkym valčekom.
 � Minimálne v 2 vrstvách 
 � Prvú vrstvu náteru zrieďte 5% vody v závislosti 
od podkladu

 � Keď je prvý náter nelepivý naneste nezriedený 
druhý náter

Potrebná hrúbka náteru 
0.1 do 0.2 mm

1. vrstva náteru
1 x Sikafl oor® Garage 
(pridajte 5% vody)
0,2-0,3 kg/m2

2. vrstva
1 x Sikafl oor® Garage 
0,2-0,3 kg/m2

SPOTREBA / VÝDATNOSŤ: 
6 kg

približne 12 m2 
v 2 vrstvách

Sikafl oor® Garage môže byť realizovaný aj ako štrukturovaný náter. Pred 
použitím si prečítajte produktový list a kartu bezpečnostných údajov. 



Sikafl oor® Garage
2-ZLOŽKOVÝ VODOU RIEDITEĽNÝ 
EPOXIDOVÝ NÁTER

VHODNÝ AKO ESTETICKÁ BEZPRAŠNÁ VRCHNÁ VRSTVA:

 � Betón
 � Cementové potery
 � Cemento vláknitá doska
 � Epoxidové malty

 � Vhodný ako farebná, bezprašná 
povrchová úprava podlahy

v pivniciach skladoch

garážach dielňach a pod

UZATVÁRACÍ ALEBO OCHRANNÝ NÁTER PRE VYUŽITIE V INTERIÉRI NA:

APLIKOVATEĽNÝ V 2 POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH:

Hladká Štruktúrovaná

VYSOKO KVALITNÝ NÁTER 
VHODNÝ DO OBYTNÝCH 
AJ PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV

Ľahké 

použitie

DOSTUPNÝ VO FAREBNOM 
ODTIENI RAL 7032

RAL 7032

V prípade záujmu o iné odtiene
je alternatívou materiál 
Sikafl oor®-2530 W

 � Estetická podlaha

 � Prepúšťa vodné pary
 � Používa sa aj na neodizolované podlahy, 
ktoré sú v styku so zemou. 

 � Univerzálny

 � Vhodný ako veľmi dobrá ochrana 
proti znečisteniu, olejom, agresívnemu 
prostrediu a chemickým vplyvom

 � Ľahko sa čistí 
 � Je oteruvzdorný a vodeodolný

 � Má dlhú životnosť

 � Jednoduchá aplikácia 
valčekom alebo štetcom

 � Bez zápachu a riedidiel
 � Vhodný na použitie v interiéri
 � Pracovné náradie jednoducho 
očistite pod vodou

 � Ľahké použitie

 � Rýchlo tuhnúci
 � Po krátkom čase zaťažiteľný

 � Rýchle riešenie


