
SHTRESA DEKORATIVE 
MIKROÇIMENTOJE ME NGJYRË
SikaDecor® 
...Teknologjia Microcemento



PËRMBAJTJA

FOTOGRAFITË:
 ˴ Kopertina. 14-15: Banesë private Villa Tinos 

Ndërtimi: LOUVARIS DESIGN CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
www.salvaras-tinos.gr/

 ˴ Fq. 2, 4-5, 16-21:  Mamma La Roosa Villa, A Pelagia, Heraklion, Kretë 
http://www.mamalaroosavilla.com/

 ˴ Fq. 12-13: Korali Palace Studios 
http://www.koralipalace.com/greek/

 ˴ Fq. 22: Restorant Nostos, Kionia, Tinos  
https://www.facebook.com/Nostos-Tinos-1570145106566803/

 ˴ Fq. 23: Hub Cafe + Lounge, Heraklion, Kretë 
https://www.facebook.com/HUB-CAFE-LOUNGE-876055839120336/
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SikaDecor®  
ESTETIKË ME STANDARDE TË LARTA

 ˴ ... është sistem llaçi me bazë çimentoje për shtresa dekorative 
të cilësisë së lartë. Përbëhet nga prajmeri, shtresa me bazë 
çimentoje për nivelim dhe dekorim dhe veshja izoluese. 
Shtresat me bazë çimentoje përbëhen nga mikroçimento të 
posaçme të pasuruara me polimere, rrëshira dhe agregate.  

 ˴ ... ofron fleksibilitet në projektim. Me përzierjen e pigmenteve 
të lëngshme mund të ofrojë mundësi të madhe përzgjedhjeje 
të ngjyrave. Në kombinim me veshjen izoluese përfundimtare 
përftohet një sipërfaqe e lëmuar, me teksturë, mat ose me 
shkëlqim. 

 ˴ ... është një nga tendencat më të fundit në arkitekturë, si për 
sipërfaqet vertikale dhe horizontale. Aplikohet në mure, tavane 
dhe dysheme. Është gjerësisht i njohur dhe përzgjidhet nga 
arkitektët dhe dekoruesit, falë estetikës së veçantë që ofron në 
vendet ku aplikohet. 

 ˴ ... mund të aplikohet me lehtësi mbi shumë lloje nënshtresash 
si pllakat qeramike, mermeri, suvaja, betoni, etj. Ndërkapja e 
lartë mbi cilëndo nënshtresë e bën një zgjidhje ekonomike dhe 
veçanërisht të përballueshme që redukton kohën e përfundimit 
të punimeve. 

 ˴ ... karakterizohet nga rezistenca e lartë, fleksibiliteti dhe 
papërshkueshmëria dhe përbën një zgjidhje teknike të 
përkryer, duke ruajtur avantazhin e estetikës së veçantë të tij. 

SikaDecor® 
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AVANTAZHET:
 ˴ Aplikohet në trashësi të ulët (2-3 mm) që nuk ndikon në përmasat ekzistuese nga ana 

arkitekturore.
 ˴ Shtimi i peshës për llogaritjen e ngarkesës bartëse është i papërfillshëm.  
 ˴ Me përzierjen e pigmenteve të lëngshme SikaDecor® Color ofron mundësi të shumëllojshme në 

përzgjedhjen e ngjyrave.  
 ˴ Kombinimi i ngjyrave ofron mundësinë e krijimit të një dizajni (p.sh. logo kompanie).
 ˴ Ofron sipërfaqe të njëtrajtshme pa fuga.
 ˴ Rezistenca mekanike të mira (ngjeshje, përkulje, abrazion).
 ˴ Ka rezistencë ndaj rrezatimit UV. 
 ˴ I përshtatshëm edhe për vende me lagështi relative të lartë.

SIPËRFAQE & VENDE APLIKIMI:
 ˴ Mbi sipërfaqet e zakonshme gjatë ndërtimit të konstruksioneve të reja. 

(sipërfaqe çimentoje, beton, suva muri ose tavani)

 ˴ Mbi sipërfaqe me bazë çimentoje të konstruksioneve ekszistuese që duhet të restaurohen. 
 ˴ Direkt mbi pllaka qeramike * mozaik, pllaka porcelani (pa i hequr).
 ˴ Në pllaka gipsi, mbi mure dhe tavane.

 ˴ Në dyqane, banesa private, ndërtesa publike, vende ekspozimi, etj. 
 ˴ Në veranda, korridore dhe vende të tjera të jashtme.
 ˴ Në spa, dushe, lavamanë, ishuj kuzhine, etj.

 ˴ Në dysheme, objekte, etj. 

Shënim: Sistemi SikaDecor® është shtresë dekorative e përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm dhe duhet 
gjithmonë të vishet me një shtresë izoluese mbrojtëse të tejdukshme. Nuk është e përshtatshme për aplikime ku pritet sforcim i 
rëndë mekanik, fërkim i theksuar dhe konsumim për shkak të qarkullimit të karrigeve të ndryshme me rrota. 

SikaDecor® 
SISTEM SHTRESE DEKORATIVE ME BAZË ÇIMENTOJE 
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PRAJMER:
Aplikimi i prajmerit është i nevojshëm për reduktimin 
e absorbueshmërisë së nënshtresës dhe përmirësimin 
e ndërkapjes me shtresën vijuese.  
(Lexoni skedat teknike të produkteve të sistemit)

SISTEMI KRYESOR:
SikaDecor®-803 Plus është llaç dekorues me ngjyrë që 
aplikohet në trashësi 2-8 mm dhe mund të nivelojë 
pabarazitë e nënshtresës ekzistuese. 
* Në raste të caktuara, për shmangien e plasaritjeve të mundshme në të 
ardhmen, vendoset një rrjetë e posaçme përforcuese midis shtresës së 
parë dhe të dytë.  

Për më shumë liri artistike dhe rezultat estetik, 
aplikohen shtresat (2 ose 3) SikaDecor®-801. 
* Mbi nënshtresa të lëmuara dhe të niveluara tashme mund të 
aplikohet menjëherë SikaDecor®-801.

IZOLIMI:
Sistemi duhet të izolohet me veshje transparente për 
mbrojtje nga abrazioni apo njollosje të mundshme, 
si p.sh. me Sikafloor®-169, Sikafloor®-410 ose 
Sikafloor®-304 W. 

STRUKTURA E SISTEMIT

4. SHTRESË IZOLUESE: 
Sikafloor®-169, Sikafloor®-410 ose Sikafloor®-304 W  

3. SHTRESË DEKORUESE: 
1 ose 2 shtresa SikaDecor®-801 

2. SHTRESË NIVELUESE: 
2 x SikaDecor®-803 Plus 

& 1 x rrjetë Sika® Fibernet

1. PRAJMER: 
SikaTop®-10 ose Sika® Primer-11 W

SikaTop®-10
Prajmer me bazë uji dhe lëndë mbushëse 
minerale. 

PËRDORIMET:
 ˴ Përmirëson ndërkapjen e llaçeve mbi 

nënshtresat absorbuese
 ˴ I përshtatshëm edhe për nënshtresat 

joabsorbuese
 ˴ Ofron ashpërsi të lartë tek nënshtresa 

duke lehtësuar aplikim dhe duke përforcuar 
njëkohësisht ndërkapjen fiziko-kimike të 
shtresës vijuese

 ˴ Veçanërisht i përshtatshëm për përdorim 
përpara aplikimit të llaçeve të serisë 
SikaDecor®

AVANTAZHET:
 ˴ Ekonomik
 ˴ Parandalon përthithjen e tepërt të ujit nga 

nënshtresa dhe krijimin e flluskave 
 ˴ Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa 

poroze dhe qelqi
 ˴ Shton rezistencën
 ˴ Rezistencë ndaj pH alkalin të nënshtresës
 ˴ Bën të mundër aplikimin mbi nënshtresa 

betoni & sipërfaqe me absorueshmëri të ulët 
ose zero, si pllakat qeramike

AMBALAZHI:
 ˴ Kovë 5kg 

PRAJMER - 
PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Për detaje të sakta rreth procedurës së aplikimit, ju lutemi lexoni skedat teknike të produkteve.

Sika® Primer-11 W
Prajmer për përmirësimin e ndërkapjes përpara 
aplikimit të llaçeve me bazë çimentoje. 

PËRDORIMET:
 ˴ Lyerje me prajmer e nënshtresave shumë 

absorbuese, si suvatë, pllakat e gipsit, etj. 

AVANTAZHET:
 ˴ Përmirësim i ndërkapjes
 ˴ Përforcim i rezistencës së aplikimit

AMBALAZHI:
 ˴ Kovë 5kg

4.

3.

2.

1.

Vini re: Për aplikim në dysheme me sforcim të lartë, 
rekomandohet prajmeri epoksid me 2 përbërës 
Sikafloor®-156/-161 i spërkatur me rërë. 
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SikaDecor®-803 Plus
Shtresë niveluese, trashësi 2-8mm, e 
përshtatshme edhe si llaç dekorues

PËRDORIMET:
 ˴ Si shtresë nivelimi përpara aplikimit të 

SikaDecor®-801 
 ˴ Si shtresë përfundimtare dekoruese

NËNSHTRESAT:
 ˴ Murë dhe dysheme
 ˴ Mjedise të brendshme dhe të jashtme
 ˴ Mbi shumëllojshmëri nënshtresash, si:  

  - Beton dhe llaç
  - Dru
  - Pllakat ekzistuese
  - Nënshtresa absorbuese

AVANTAZHET: 
 ˴ Mundësi aplikimi rrjete përforcuese me 

fibra qelqi
 ˴ Ngjyroset me pigmentin e lëngshëm 

SikaDecor® Color
 ˴ Ambalazhe gati për përdorim
 ˴ Aplikim i lehtë
 ˴ Tkurrje e kufizuar
 ˴ Transpirues

NGJYRAT:
 ˴ Përbërësi A Emulsion i lëngët
 ˴ Përbërësi B Pluhur gri/i bardhë

AMBALAZHI:
 ˴ Thes 25kg + bidon 5kg = set 30kg

Përbërësi A (lëng) 5kg + Përbërësi B (pluhur) 25kg

SHTRESA  
IZOLUESE

SISTEMI KRYESOR 
SHTRESA NIVELUESE/DEKORUESE

SikaDecor®-801 
Mikroçimento dekoruese, trashësi shtrese 
0,1-1 mm

PËRDORIMET:
 ˴ Si shtresë dekoruese, me estetikë të lartë 

dhe mundësi për liri artistike në ngjyrë 

NËNSHTRESAT:
 ˴ Nënshtresë prej SikaDecor®-803 Plus 
 ˴ Mure dhe dysheme
 ˴ Mjedise të brendshme dhe të jashtme
 ˴ Objekte, mobilje, rafte, etj. 
 ˴ Pllaka qeramike ose suva të vjetra

AVANTAZHET: 
 ˴ Liri artistike e madhe 
 ˴ Ngjyroset me pigmentin e lëngshëm 

SikaDecor® Color
 ˴ Ndërkapje e mirë mbi shumë nënshtresa
 ˴ Punueshmëri e shkëlqyer
 ˴ Trashësi e ulët
 ˴ Ambalazhe gati për përdorim
 ˴ Aplikim dhe maturim i shpejtë
 ˴ Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV
 ˴ Transpirues

NGJYRAT:
 ˴ Përbërësi A Emulsion i lëngët
 ˴ Përbërësi B Pluhur i bardhë

AMBALAZHI:
 ˴ Kovë 13kg  

Përbërësi A (lëng) 3kg + Përbërësi B (pluhur) 10kg

Sikafloor®-169
Veshje izoluese epokside me 2 
përbërës

PËRDORIMET:
Izolues për sistemet e 
shtresave dekoruese në 
mjedise të brendshme 

AVANTAZHET:
 ˴ Me shumë pak erë 
 ˴ Përmbajtje e ulët 

substancash flurore 
 ˴ Rezistencë e mirë ndaj 

rrezatimit UV (nuk zverdhet)
 ˴ Pastrim i lehtë
 ˴ Viskozitet i ulët
 ˴ Rezistencë e mirë mekanike 

dhe rezistencë ndaj 
abrazionit

 ˴ Certifikatë CleanRoom 
Suitable Material (CSM)

 ˴ I përshtatshëm për kontakt 
me ushqimet 

NGJYRAT:
E tejdukshme 
Sipërfaqe e shkëlqyeshme pas 
tharjes

AMBALAZHI:
Kovë 10kg (7,5 + 2,5kg)

Sikafloor®-304 W
Veshje izoluese poliuretani me 
2 përbërës dhe me bazë uji

PËRDORIMET:
Izolues për sistemet e 
shtresave dekoruese në 
mjedise të brendshme dhe të 
jashtme

AVANTAZHET:
 ˴ Me bazë uji
 ˴ Me shumë pak erë
 ˴ Përmbajtje e ulët 

substancash flurore
 ˴ Rezistencë e mirë ndaj 

rrezatimit UV (nuk zverdhet)
 ˴ Pastrim i lehtë
 ˴ Aplikim i lehtë
 ˴ Sjellje elastike
 ˴ Certifikatë CleanRoom 

Suitable Material (CSM)

NGJYRAT:
E tejdukshme
Sipërfaqe mat pas tharjes

AMBALAZHI:
Kovë 7,5kg (6 + 1,5kg)

Sikafloor®-410
Veshje izoluese poliuretani me 
1 përbërës  

PËRDORIMET:
Izolues për sistemet e 
shtresave dekoruese në 
mjedise të jashtme 

AVANTAZHET:
 ˴ Elasticitet i mirë
 ˴ Rezistencë e mirë ndaj 

rrezatimit UV (nuk zverdhet) 
 ˴ Pastrim i lehtë
 ˴ Aplikim i lehtë
 ˴ Rezistencë e mirë mekanike 

dhe rezistencë ndaj 
abrazionit 

NGJYRAT:
E tejdukshme 
Sipërfaqe mat pas tharjes

AMBALAZHI:
Kovë 3lt, 10lt

Shënime:
- Nëse kërkohet stabilizim dhe mbrojtje e nënshtresës përpara shtresës përfundimtare izoluese, rekomandohet aplikimi i 
rrëshirës së tejdukshme Sikagard® -907W.
- Rezultati përfundimtar i ngjyrës së Sikafloor® -169 është më i theksuar në krahasim me listën e ngjyrave Sika® Decor. 
Në çdo rast rekomandohet kryerja e testimeve paraprake. 
- Për më shumë informacione ju lutemi kontaktoni me departamentin teknik të kompanisë.
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VENDE APLIKIMI 
DHOMË GJUMI
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VENDE APLIKIMI 
ΚUZHINË
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VENDE APLIKIMI 
BANJO
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VENDE APLIKIMI 
SALLON



20 SHTRESA DEKORATIVE SIKADECOR® 21SHTRESA DEKORATIVE SIKADECOR®

VENDE APLIKIMI 
HOTELE
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VENDE APLIKIMI 
RESTORANTE/ BARE
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VENDE APLIKIMI 
STUDIO

Studio



Sika ComfortFloor®  
KOMODITET & FLEKSIBILITET

SUGJERIME TË TJERA PËR DYSHEME ME ESTETIKË TË LARTË

Sikafloor® DecoDur  
REZISTENCË & ESTETIKË
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PREZENCË GLOBALE - BASHKËPUNIM LOKAL

alb.sika.com
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SIKA ALBANIA SHPK
Blv. ''Gjergj Fishta''
Alpas Center, K.3
Tiranë, Shqipëri

Sika AG u themelua në 1910 më seli në Zvicër dhe është një kompani 
lëndësh kimike të posaçme me pozicion kryesues në zhvillimin dhe prodhi-
min e sistemeve dhe produkteve për ngjitje, izolim, hidroizolim, përforcim 
dhe mbrojtje në sektorin e ndërtimit dhe industrinë e mjeteve motorike të 
transportit. Linjat e produkteve të Sika-s përmbajnë aditivë betoni, llaçe, 
izolues dhe adezivë, sisteme përforcimi të strukturës, dysheme industriale 
si dhe gjithashtu sisteme për tarracat/çatitë dhe hidroizolimi.

Sika Albania u themelua në 2014. Që atëherë është kthyer në zgjedhjen e 
parë të inxhinierit/ndërtuesit. Sjellja në treg e materialeve inovative, cilësia 
e garantuar e produkteve të saj & suporti teknik që ofron janë karakteri-
stikat kryesore që e dallojnë. Sika Albania, falë njohurive të saj teknike ka 
asistuar në ndërtimin e disa projekteve kryesore në vend gjatë viteve të 
fundit. Bashkëpunimi i ngushtë me sektorin teknik dhe tregtar mundëson 
transferimin e kësaj teknologjie në të gjithë Shqipërinë, deri në kantierin 
më të largët. 

SIKA ALBANIA SHPK

Na kontaktoni
Telefon: +355 4 454 0070
Email: info@al.sika.com
Website: alb.sika.com

Sika Product Finder YouTube Channel

Ju lutemi lexoni skedën teknike të produktit përkatës përpara përdorimit

Distributori / bashkëpunëtori i Sika-s:


