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Know-how
Z VEĽKÝCh STAVIEB  
Do PoLÍC

Bezpečnostné upozornenia: 
Sikalastic®-220 W 
Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes z týchto látok:  
5-chlór-2-metyl-2Hizotiazol-3-ón [EC číslo 247-500-7] 
a 2-metyl-2H izotiazol-3-ón [EC číslo 220-239-6] (3:1).  
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Sika Slovensko spol. s r.o
Rybničná 38/e, 
831 06 Bratislava
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Sikalastic®-220 w 
TEKuTá VoDonEPrIE-
PuSTná mEmBránA  
Do VLhKÝCh mIESTnoSTÍ

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

ETAG 022
approved according to 



Titel

PouŽITIE
Hydroizolačná membrána pre vnútorné 
použitie, pod obklady na stenách a podlahách: 

 � Sprchy
 � Kúpeľne
 � Verejné alebo súkromné priestory

VÝhoDY
 � Disperzia pripravená na použitie: 
žiadne miešanie nie je potrebné

 � Pohodlné použitie: stierkou alebo valčekom
 � Hydroizolácia a premostenie trhlín: prekleňuje praskliny
v podklade do 0,75 mm (platí pre hrúbku vrstvy > 0,5 mm)

 � Veľmi nízke emisie

APLIKáCIE
 � Potrebné sú dve vrstvy
 � Čas schnutia medzi vrstvami  
a pred pokládkou dlažby:

 — ~  3 hodiny na stene
 — ~  5 hodín na podlahe

 � Kontrola kvality: farba mem-
brány sa zmení z tmavošedej 
na svetlošedú farbu, a násled-
ne je pripravená na ďalšiu 
aplikáciu

Balenie: 7 a 16 kg vedro

Farba: šedá

CRACK BRIDGING 

Farba za čerstva Farba po uschnutí

SIKA SYSTÉmoVÉ rIEŠEnIA Do moKrÝCh 
PrIESToroV S FInáLnYm PoVrChom 
oBKLADY A DLAŽBA

European Technical Approval Guidelines ( ETAG )
Sika ponúka kompletné riešenie do vlhkých prie-
storov podľa ETAG 022 časť 1, kombináciou nasle-
dujúcich produktov:

ETAG 022
approved according to 

 � Penetrácia: skupina výrobkov Sikaloor® Primer zahŕňa 
Sikaloor®-01 Primer, -02 Primer a -03 Primer

 � Tesniaca páska: Sika® SealTape F
 � Tekutá hydroizolačná membrána:
Sikalastic®-220 W 

 � Lepidlo na obklady a dlažby: vhodné sú SikaCeram® 
lepidlá s klasifi káciou min. C2TE

Sikalastic®-220 w
TEKUTÁ VODONEPRIEPUSTNÁ MEMBRÁNA 
VHODNÁ DO KÚPEĽNÍ POD OBKLADY 

SIKA SYSTÉmoVÉ rIEŠEnIA Do moKrÝCh PrIESToroV S FInáLnYm  
PoVrChom hYGIEnICKÝ náTEr / STIErKA

ETAG ponúka aj riešenie do vlhkých proestorov s fi nálnou povrchovou 
úpravou bezškárový náter na steny a bezškárová stierka na podlahy
Penetrácia: skupina výrobkov Sikafl oor® Primer
Tesniaca páska: Sika® SealTape F
Tekutá hydroizolačná membrána: Sikalastic® 220 W s vložením tkaniny 
Sika® Reemat Lite
náter na steny: Sikagard®-403 W s vložením tkaniny Sika® Reemat Lite
Stierka na podlahy: Sikafl oor®-330 + Sikafl oor®-305 W


