
Sika Parkettaragasztási Rendszerek

A Sika Parkettaragasztási Rendszerek 
kiemelt előnyei

Kiegészítő termékek az eredményes 
és szakszerű parkettaragasztáshoz

Sika® Primer MB - nedvesség szabályozó

Egy olyan nedvesség szigetelő, aljzaterősítő és 
tapadóhíd képző anyag, amely 4 tömeg% alatti 
cementbázisú aljzatra már felhordható és lehetővé 
teszi a parkettázást. Így az aljzat fektetésig szükséges 
száradási idő kb. 4 hétre csökkenthető. 

10 kg-os fém vödör 
(9,9 liter)

Sika® Level-300 - Magas minőségű,   
igen gyors száradású aljzatkiegyenlítő

  fa padlók (nem szükséges alapozó a SikaBond 
parkettaragasztókhoz)

  kerámia, kő burkolatok
  linóleum, PVC, szőnyegpadló stb.

25 kg-os zsák

Sikagard® Teak Oil - felületkezelő olaj teak 
és egyéb fafelületekre

Kültéri teak és egyéb fafajú felületek védelmére és 
ápolására kifejlesztett olaj. Alkalmazható erkélyekre, 
teraszokra, kerti bútorokra, stb. Egyenletes védelmet 
és homogén megjelenést kölcsönöz a fának.

1 literes műanyag 
fl akon

Sika® Primer-3N színtelen, oldószerbázisú, 
epoxigyanta keverék

Alapozó száraz vagy enyhén nedves, porózus, erősen 
nedvszívó és fém felületekre.

250 ml-es és 
1 literes fém palack

Sika® TopClean-T - Tisztító kendő

Egyszer használatos kéz-, eszköz- és felülettisztító 
kendő. A Sika TopClean-T a szennyeződések széles 
körének az eltávolítására alkalmas, pl. olajok, zsírok, 
festékek, friss ragasztók stb.

Műanyag doboz 
50 kendővel

A fektetési idő lerövidül
A SikaBond® tartósan rugalmas ragasztók 
egykomponensűek, és normál esetben semmilyen 
alapozást nem igényelnek. Nem eredményezi a fa 
duzzadását, így a fektetési munkák gyorsabban 
kivitelezhetők, időt és pénzt kímélve.

A testhangok csökkentése
A SikaBond® rugalmas ragasztók rendkívül 
eredményesen csökkentik a testhangokat.

A fafelületek tartós szépsége
A SikaBond® tartósan rugalmas ragasztók nem 
korlátozzák a tervezők és a megbízók fafaj választását. 
A SikaBond® ragasztók minden fafajt ragasztanak 
éppúgy, mint kerámiát, követ, fémet, stb. Tulajdonkép-
pen minden aljzatra képesek ragasztani.

Maximális lépéskomfort
SikaBond® rugalmas ragasztók minden egyes lépést 
csillapítanak, megkímélve ezzel az Ön izomzatát és az 
ízületeit.

Meggyőző ár
SikaBond® - Nagy teljesítmény = alacsony m2-ár

A léghangok (lépészaj) csökkentése
A fafelületeken minden lépés lépészajt eredményez. 
A SikaBond® rugalmas ragasztók ezek erősségét 
lényegesen csökkentik.

A rugalmas működésű SikaBond® 
ragasztási rendszer nemcsak a parketta 
leragasztását teszi egyszerűbbé, de véd is.
Számos előnyt jelent azoknak, akik 
dolgoznak velük és a parkettával együtt 
élőknek is.

Egy jó megoldásra 
mindenkinek 
szüksége van

Sika Parkettaragasztási 
Rendszerek

Az Ön Sika kereskedője

Minden megrendelés a szállítási és vásárlási feltételeink alapján kerül elfogadásra.
A felhasználók a műszaki adatlap leírása szerint járjanak el.

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest

Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: 1/371-20-20
Telefax: 1/371-20-22

E-mail: into@hu.sika.com
www.sika.hu

Know-how
Ipari minőség 
az Ön közelében

Sika® Acoubond-Rendszer

Teljes Felületű
Ragasztási Rendszer

Sávos Ragasztási Rendszer

Parketta hézagtömítés
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Sika Parkettaragasztási Rendszerek

Parkettaragasztási technológia, ha fontos a 
kopogóhangok és a környezeti zajok jelentős 
csökkentése 
Egyszerű, gyors és könnyű fektetés az alátétlemezzel.

  Beltérben lakóhelyiségekbe, irodákba, ipari épületekbe,  
értékesítő- és előadótermekbe, mindenhova, ahol különösen 
megkívánt a hangszigetelés

  Ideális felújításkor, mivel a régi padlót nem kell visszabontani.
  Az átadódó testhang és visszaverődő léghang csökkentése  

18 dB-lel (DIN 52210). Csökken a járáskor fellépő zaj
  Tömör és háromrétegű parketták ragasztására 
  Minden fafajra megfelelő – beleértve a problematikus fajokat,   

pl. bükköt és bambuszt.
  Javítja a lépéskomfortot
  Hosszú élettartam
  Egyszerű, gyors és könnyű fektetés – a kedvelt elővágott – úsztató 

alátétlemezzel.
  Kisebb feszültség jut az aljzatra: az igen rugalmas, toleráns ragasztó 

csökkenti a nyírófeszültséget a fapadló és az alapfelület között.
  Az alátétlemez egyenletes sűrűsége és vastagsága a legjobb 

teljesítményt adja
  A rendszer vastagsága révén kb. 5 mm-ig segít a felszíni 

egyenletlenségek kiküszöbölésében.
  Fektetés közben is járható a felület.

Minden szempontból a legbiztonságosabb 
ragasztási mód.
  Beltéren lakóhelyiségekbe, irodákba, kereskedelmi üzletekbe,  

ipari épületekbe.
  Ideális nagyon magas tapadási (biztonsági) igények esetén.
  Felújításkor alkalmazható a régi burkolólap eltávolítása nélkül
  Nagyobb helyiségekben is dilatációs hézag nélkül teszi lehetővé   

a ragasztást.
  Csökkenti a hangterjedést.
  Ideális tömörfa és többrétegű, illetve mozaik, bütü és ipari parketta 

ragasztására is.
  Minden fafajra megfelelő – beleértve a problematikus fajokat,  

pl. a bükköt és a bambuszt.
  Nem rontja a padlófűtés hatékonyságát.

  Egy komponens, egyszerű feldolgozás
  Nagyon magas szintű rögzítés.
  Gyakorlatilag az összes aljzattípusra használható.
  A tartósan rugalmas ragasztás csökkenti az aljzat és a padló között 

ébredő feszültséget.
  Felhordása fogazott glettvassal, vagy a SikaBond® Dispenser-5400 

géppel.
  Kitűnő ragasztóborda állékonyság.
  Kiegyenlíti az aljzat egyenetlenségeit.
  Hosszú nyitott idő.

A gazdaságos parkettaragasztási rendszer
  Beltéri lakóhelyiségekbe és irodaépületekbe.
  Amikor a hangcsillapítás és az aljzat fűtése nem elsődleges
  Takarékos és egyszerű módszer.
  Felújításkor a régi padló eltávolítása nélkül is alkalmazható, 

közvetlenül a régi felületre.
  Tömör és 3 rétegű parketták ragasztásához
  Minden fafajra megfelelő – beleértve a problematikus fajokat,  

pl. a bükköt és a bambuszt.

  Mindenki egyszerűen, gyorsan és tisztán alkalmazhatja
  Gyors feldolgozás az alacsony anyagszükséglet miatt,  

könnyen feldolgozható kinyomópisztollyal
  Kitűnő állékonyság
  Minimális szerkezeti vastagság
  A tartósan rugalmas ragasztás csökkenti az aljzat és a padló  

között ébredő feszültséget.
  Kiegyenlíti a felületi egyenetlenségeket.

A gyönyörű „hajófedélzet stílus“
  Gyönyörű, mint a hajó fedélzet
  A hajóépítés know-how-ja az ön becses otthonába.
  Több, mint 15 éves tapasztalat világszerte a fedélzet tömítésben.
  Bel- és kültéren egyaránt alkalmas lakóhelyiségekbe, irodákba, 

hotelokba, wellness övezetekbe, kereskedelmi üzletekbe stb.
  Biztonságos megoldás a vízhatlanságra és tömítésre.  

Ideális vizes helyiségekbe, erkélyekre és teraszokra is.
  Zaj- és vibrációcsökkentő.
  Bambuszra és minden fafajra megfelelő – a problematikus fajokra 

(bükk, teak) is.
  Nem befolyásolja a padlófűtés hatékonyságát.
  A vizes helyiségeket csúszásmentesíti.

  Csak gyakorlott szakemberek alkalmazzák!
  A ragasztó anyag egyszerűen használható, alacsony viszkozitású, 

felhordás fogazott glettvassal, SikaBond® Dispenser-5400-zal.
  Minimális szerkezeti vastagság.

Sika®AcouBond-System Teljes Felületű 
Ragasztási Rendszer

Sávos Ragasztási  
Rendszer

Parkettatömítési 
Rendszer

A Sika®Layer-03/-05 magas minőségű polietilén alátételemek perforációiba felhordott ragasztóval 
kiváló hangcsillapítási hatás érhető el.

Sika®Layer-alátét

Sűrűség
kg/m3

Vastagság
mm

Szélesség
m

Hosszúság
m

Tekercs 
m2

Sika®Layer-03 ~ 80 3 1.5 16.7 25

Sika®Layer-03 ~ 80 3 1 20 20

Sika®Layer-05 ~ 80 5 1.5 13.3 20

Sika ragasztóanyag Típus Szín Anyagszükséglet

SikaBond®-T52 FC*

600 ml unipack

Egykomponensű, oldószermentes, tartó-
san rugalmas, gyorskötésű, poliuretán, 
szagtalan/ EC-1.

Tölgybarna 400–500 ml/m2

SikaBond®-T53*

300 ml kartus, 600 ml unipack,

Egykomponensű, rugalmas, poliuretán, 
gyors kötésű

Tölgybarna 400–500 ml/m2

SikaBond® AT-82*

600 ml unipack

Egykomponensű, oldószermentes, 
tartósan rugalmas, poliuretán hibrid 
parketta ragasztó.

Bézs 450-550 ml/m2

* Felhordása kinyomópisztollyal

Sika ragasztóanyag Típus Szín Anyagszükséglet

SikaBond®-T54 FC

13,0 kg-os fém vödör (10,5 liter), 1 m2-re elegendő unipack (700 ml)

Egykomponensű, oldószer-
mentes, tartósan rugalmas, 
gyorskötésű, poliuretán, 
szagtalan/ EC-1.

Tölgybarna 700–1000 g/m2

SikaBond®-T55

13,4 kg-os fém vödör (10,5 liter)

Egykomponensű, tartósan rugal-
mas, gyorskötésű poliuretán.

Tölgybarna 700–1000 g/m2

SikaBond® AT-84

14,0 kg-os fém vödör (10,5 liter)

Egykomponensű, oldószer-
mentes, tartósan rugalmas, 
poliuretán hibrid parketta 
ragasztó.

Bézs 750–1100 g/m2

SikaBond®-T52 FC*

1800 ml unipack

Egykomponensű, 
oldószermentes, tartósan 
rugalmas, gyorskötésű 
poliuretán.

Tölgybarna 550-700 ml/m²

SikaBond® AT-82*

1800 ml unipack

Egykomponensű, oldószer-
mentes, tartósan rugalmas, 
poliuretán hibrid parketta 
ragasztó.

Bézs 550-780 ml/m²

Sika ragasztóanyag Típus Szín Anyagszükséglet

SikaBond®-T52 FC*

600 ml unipack

Egykomponensű, oldószermentes, 
tartósan rugalmas, gyorskötésű, 
poliuretán szagtalan/ EC-1

Tölgybarna 400–500 ml/m2

SikaBond®-T53*

300 ml kartus, 600 ml unipack

Egykomponensű, rugalmas, 
gyorskötésű poliuretán 

Tölgybarna 400-500 ml/m²

SikaBond® AT-82*

600 ml unipack

Egykomponensű, oldószermentes, 
tartósan rugalmas, poliuretán hibrid 
parketta ragasztó.

Bézs 450-550 ml/m²

Sika ragasztóanyag Típus Szín Anyagszükséglet

SikaBond®-T54 FC
Csak beltérben alkalmazható!

13,0 kg-os fém vödör (10,5 liter), 1 m2-re elegendő unipack (700 ml)

Egykomponensű, oldószermentes, 
tartósan rugalmas, gyorskötésű, 
poliuretán, szagtalan/ EC-1

Tölgybarna 700–1000 ml/m2

SikaBond®-T55
Bel- és kültérben alkalmazható.

13,4 kg-os fém vödör (10,5 liter)

Egykomponensű, tartósan rugalmas, 
gyorskötésű poliuretán.

Tölgybarna 700–1000 g/m2

SikaBond®-T52 FC
SikaBond® Dispenser-5400

1800 ml unipack

Egykomponensű, oldószermentes, 
tartósan rugalmas, gyorskötésű, 
poliuretán

Tölgybarna 550-700 ml/m²

Hézagtömítés: Sikafl ex® 290 DC

300 ml kartus, 600 ml unipack

Egykomponensű, poliuretán tömítő 
anyag bel- és kültéri parketta 
tömítéshez.

Fekete Térfogattól 
függően

* Felhordás kinyomó pisztollyal.

* Felhordása fogazott glettvassal, vagy a SikaBond® Dispenser-5400 géppel.


