
HIDROIZOLACIJSKE 
MALTE

KNOW-HOW
OD GRADBIŠČA 
DO PRODAJNE POLICE

Dodatne informacije o hidroizolacijskih proizvodih si lahko 
ogledate na www.sika.si ali enostavno skenirajte QR kodo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
SI - 1236 Trzin
Slovenija
Tel: 01 580 95 34
Brezplačna številka: 080 15 20
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HIDROIZOLACIJSKE MALTE SIKA

PODROČJA UPORABE

Pronicanja vode in mokre razpoke so običajna težava in skrb, 
ki vplivajo na celotno stavbo ali konstrukcijo

HIDROIZOLACIJSKE MALTE NA CEMENTNI OSNOVI ZAGOTAVLJAJO 
HITRO IN STROŠKOVNO UČINKOVITO REŠITEV
Sika ponuja pestro izbiro hidroizolacijskih malt, ki se ponašajo 
z izjemnimi karakteristikami:

 � Nepropustnost za vodo dokazana z testi
 � Enokomponentni ali dvokomponentni materiali
 � Na voljo, togi ali fl eksibilni materiali
 � Materiali za stik z pitno vodo
 � Primerni za različne podlage

VODNI REZERVARJI 
Primerni za pitno vodo 
in tehnološko vodo

HIDROIZOLACIJA 
Problem negativnega 
vodnega pritiska 
npr. kleti

HIDROIZOLACIJA PRED 
POLAGANJEM PLOŠČIC 
(znotraj & zunaj) 
Plavalni bazeni, terase, 
kopalnice, kuhinje

KOT ZAŠČITA BETONA
ZA VSE INŽINIRSKE 
OBJEKTE

IN OBJEKTE, KI 
ZADRŽUJEJO VODO
npr. vodni kanali, 
vodohrani

HIDROIZOLACIJA
KLETI
npr. zunanja uporaba

PAVILNA IZBIRA SIKA HIDROIZOLACIJSKE MALTE 

Uporaba                   Izdelek
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Konstrukcije, katerih naloga 
je zadrževanje vode 
(rezervarji, ribniki, ipd.)

x x x x x

Hidroizolacija pred 
polaganjem talnih oblog*
(plavalni bazeni, mokri
prostori, balkoni/terase)

(x) x x

Primerni za stik z pitno vodo* (x) x (x)

Zunanji zidovi kleti x x x x x x

Hidroizolacija v kleteh 
iz notranje strani

x (x) (x) x x x

Za zaščito betonskih konstrukcij 
pred zunanjimi vplivi

x x x x

Sanacija in prekinitev dviga
kapilarne vlage
Podlage nagnjene 
deformacijam

(x) x x

Nanos z lopatico x x x x x

Nanos z brizganjem x (x) (x) x

Nanos z čopičem x x x x

Kristalizacija-zatesni pore 
ter kapilare in zmanšuje 
kapilarno vodovpojnost

x

Posebna pakiranja
za manjša popravila

x x

Takojšnja zaustavitev 
vode iz razpok

x

Enokomponentni proizvod x x x x x

*Uporaba glede na lokalne predpise (x) Ob upoštevanju ustreznega poročila o preizkusu
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Sika Minipack - vodotesna malta
Enokomponentna cementna malta 
za vodotesnost, pripravljena za uporabo

PODROČJE UPORABE
  Za vodotesnost temeljev, kleti ter jaškov
  Lahko jo nanašamo na beton, opečni zid ali 

razpoke v zidu, itd.

Pakiranje: Plastične vrečke 1kg, 5 kg
Poraba: 5 kg - 2,5 l malte

PREDNOSTI
  Visoka vodotesnost
  Odporna na upogib, če podlaga ne poka
  Prepustna za vodno paro
  Optimalen oprijem na večino podlag, kot so beton, 

 malta, kamen, opeka, jeklo itd.
  Enostavno nanašanje tudi na navpične stene in strop

SikaTop® Seal-107 (siva)

Pakiranje: 31,25 kg
Poraba: cca: 2 kg/m2 za 1 mm debeline

Sikalastic® -152
PREDNOSTI
  Elastično tesnjenje in zaščita betona z enim proizvodom
  Hitro vezanje tudi pri nizkih temperaturah
  Zmožnost premostitve razpok 
  Odličen oprijem na večino podlagi kot so beton, 

 cementna malta, kamen, keramika, opeka in les
  Visoka odpornost na talilne soli in ogljikov dioksid

Pakiranje: 33 kg
Poraba: cca: 1,8 kg/m2 za 1 mm debeline

Delno fl eksibilna tesnilna masa za površine pod ploščicami 
v sanitarnih in mokrih prostorih

Hitro vezoča cementna malta za elastično tesnjenje proti vodi in zaščita za beton

Pakiranje: 20 kg
Poraba: cca: 1,2 kg/m2 za 1 mm debeline

Sikalastic® -1K

PREDNOSTI
  Nanaša se na mokre podlage.
  Enostaven način nanašanja z valjčkom, čopičem ali lopatico.
  Dobro premošča razpoke
  Zelo dober oprijem (beton, cementna malta, kamen, 

 keramika, opeka, les...)
  Postopek mešanja lahko prilagajamo tako, da dobimo 

 najboljšo možno obdelovalnost malte, ki je predvidena 
 za posamezen namen vgradnje

Enokomponentna cementna malta za fleksibilno 
tesnjenje ojacana z vlakni

Sikaseal® -210 Migration
PREDNOSTI
  Dvojno delovanje
  Kapilarno delujoč kemijski dodatek, ki prodira globoko v pore betonske 

konstrukcije in pri tem z minerali cementa tvori netopne kristale,
ki zatesnijo pore in kapilare pred vodo in ostalimi tekočinami.
  Površinsko sredstvo, ki zmanjšuje kapilarno vodovpojnost
  Paropropustna
  Odporna na zmrzovanje
  Možnost strojne in ročne vgradnje  

Pakiranje: 25 kg
Poraba: cca: 2 kg/m2 za 1 mm debeline

Vodotesna malta na osnovi cementa z dodatkom za kristalizacijo   
SikaSeal® Tape S
Trak za tesnjenje konstrukcijskih stikov in detajlov 
v mokrih področjih

Mrežica za SikaTop® Seal-107
Alkalno odporna, ojačana armirna mreža 
iz steklenih vlaken.

DODATNI PROIZVODI

Sika ®-1
Tesnilno tekoč dodatek za malto in betone. Zapira kapilare, pore in izboljšuje 
obdelavnost.

PREDNOSTI
  Za vodoodporen beton ali malto, zunanja ali 

notranja uporaba, vodoravno ali navpično.
  Zadržuje vodo v : rezervoarjih za vodo, kanalih, 

bazenih, shrambah, cevovodih.
  Zadržuje vodo izzven : kleti, podzemnih shramb, 

garažnih hiš pod zemljo...
  Uporaben tudi pri fasadah in ometih.
  Dodatek ni koroziven, enostaven za mešanje in 

uporabo. Izboljšuje obdelavnost malte ali betona.

Pakiranje: Plastenka 5 l
Poraba: 3- 5 % od teže cementa

Hitro vezoč dodatek za tesnjenje pri vdorih vode

PREDNOSTI
  Za preprečitev vdora vode skozi stene, razpoke in tokove.
  Dodatek k hitro sušeči malti pri utrjevalnih delih, 

pri sidranju, obnovi, obdelavi oken in vrat, pri 
električni ali sanitarni napeljavi.

  Zmešan dodatek deluje na različnih podlagah 
kot so cement, beton, kamen ali opeka.

  Dodatek pospešuje sušenje ( 30-50 sekund), 
deluje kot impregnacija in je preprost za uporabo.

Pakiranje: Plastenka 5 l
Poraba: Odvisno od namena uporabe. Razredčen z vodo v razmerju 1:1 do 1:4

Sika ®-4a

SikaMur InjectoCream
Sanacija vlage v zidovju z injektiranjem in sušilnimi 
maltami. Več informacij o izdelku SikaMur 
Injectocream lahko dobite na http://svn.sika.
com/sl/solutions_products/02/02a015.html ali 
enostavno skenirajte QR kodo.


