KNOW-HOW

PËRZGJEDHJA E PRODUKTIT SIKA PËR HIDROIZOLIM

Sika MonoTop®-160 Migrating

Sika MonoTop®-109 WaterProofing
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Hidroizolim poshtë
pllakave* (pishina, banjo,
ballkone/tarraca)
Aplikime për kontakt me
ujin e pijshëm*
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Hidroizolim i brendshëm i
bazamenteve
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Aplikim me spërkatje
Aplikim me furçë
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Veti kristalizimi/migruese

x

Ju lutemi lexoni skedën teknike të produktit përkatës përpara përdorimit.
Our most current General Sales Conditions shall apply. Please
consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.
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Ndalim i menjëhershëm i
rrjedhjes/hyrjes së ujit

*Zbatim i rregulloreve vendase
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Ambalazh i posaçëm për
aplikime të vogla

Produkt me 1 përbërës
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(x) Subjekt i një raporti testimi
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Sika Albania SHPK
Blv. ''Gjergj Fishta''
Alpas Center, Kati 3,
Tiranë - Shqipëri
Na kontaktoni
Tel. +355 4 454 0070
Email: info@al.sika.com
Website: alb.sika.com

REZERVUARË UJI
Për ujë të pijshëm dhe
jo të pijshëm

HIDROIZOLIM
subjekt i presionit
hidrostatik negativ
p.sh. në bazamente

HIDROIZOLIM
POSHTË PLLAKAVE
(i brendshëm & i
jashtëm)
pishina, tarraca, banja,
kuzhina

MBROJTJE BETONI
PËR STRUKTURAT
E INXHINIERISË SË
NDËRTIMIT

STRUKTURA
UJËMBAJTËSE
p.sh. kanale uji

HIDROIZOLIM
BAZAMENTESH
p.sh. në aplikime të
jashtme

© SIKA ALBANIA SHPK/ HIDROIZOLIM / 122018
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LLAÇET ME BAZË ÇIMENTOJE PËR HIDROIZOLIM OFROJNË NJË
ZGJIDHJE TË SHPEJTË DHE ME KOSTO EFIKASE.
Seria e llaçeve për hidroizolim Sika ofron një përzgjedhje të shkëlqyer
produkti me karakteristika të mira:

Your Local Sika Partner:

Trajtim i lagështisë ngjitëse
dhe lëvizjes së lagështisë
Nënshtresë subjekt i
plasaritjes statike

Infiltrimi dhe rrjedhja e ujit është një çështje dhe shqetësim i zakonshëm
për të gjitha pjesët e strukturave dhe ndërtesave.

FUSHAT E APLIKIMIT

x

Mbrojtje betoni në
strukturat e inxhinierisë së
ndërtimit

LLAÇET PËR HIDROIZOLIM SIKA

́́ Papërshkueshmëria e ujit e vertetuar me testime
́́ Produkte me 1 dhe 2 përbërës
́́ Disponohen produkte për mbyllje plasaritjesh ose rigid products
́́ Produkte për kontakt me ujin e pijshëm
́́ Aplikim mbi shumë nënshtresa të ndryshme

x

Mure të jashtme
bazamentesh

Aplikim me mallë

SERIA E LLAÇEVE
PËR HIDROIZOLIM

Sistemi SikaMur®

Sikalastic®-1K

x

Sika MonoTop®-108 WaterPlug

Sikalastic®-152

Struktura ujëmbajtëse
(rezervuar, depozitë, etj.)

FROM SITE TO SHELF

Produkti

SikaSeal®-105 H

Aplikimi

SikaSeal®-105 H

Sikalastic®-1K

Sika MonoTop®-108 WaterPlug

Sistemi SikaMur®

LLAÇ HIDROIZOLUES ME 2 PËRBËRËS DHE I
MODIFIKUAR ME POLIMERE

LLAÇ ME 1 PËRBËRËS PËR HIDROIZOLIM
FLEKSIBËL

RIPARIM I MENJËHERSHËM I RRJEDHJEVE TË
UJIT

MBROJTJE EFIKASE KUNDËR LAGËSHTISË
NGJITËSE DHE LËVIZJES SË SAJ

IDEAL PËR:
́́ Hidroizolim në mjedise të brendshme
& të jashtme të betonit, mureve me
mura dhe blloqe
́́ Hidroizolim bazamentesh, qilaresh,
muresh me faqe nga dheu, rezervuarësh, etj.
́́ Hidroizolim rigid i mureve të bazamenteve në rikonstruksione dhe
ndërtesa të reja

IDEAL PËR:
́́ Struktura betoni, rezervuarë uji, depozita, pishina, tubacione dhe mure bazamentesh
́́ Hidroizolim poshtë pllakave
́́ Llaç universal për mbyllje plasaritjesh

IDEAL PËR:
́́ Ndalim i shpejtë i hyrjes dhe rrjedhjes së ujit
́́ Mbyllje e menjëhershme e plasaritjeve, gravel nests
dhe e fugave

AVANTAZHET:
́́ Ndërkapje e mirë mbi shumë
nënshtresa (beton, gur, mure, etj.)
́́ Aplikim me mallë ose furçë
́́ Llaç gati për përdorim, nuk nevojitet të
shtohet ujë

AVANTAZHET:
́́ Hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje betoni me 1
produkt
́́ Produkt me 1 përbërës, thjesht shtoni ujë
́́ I përshtatshëm për kontaktin me ujin e pijshëm
(Rregullorja Italiane D.M. 174-2004)
́́ Plotëson kërkesat e EN 1504-2 (metoda 1.3, 2.2,
8.2) dhe CMO1P të EN 14891
́́ Konsistencë e adaptueshme
́́ Aplikim i thjeshtë me furçë ose mallë

AVANTAZHET:
́́ Ngurtësim në pothuajse 60 sekonda
́́ Mbyllje e menjëhershme edhe nën presion
hidraulik
́́ Ambalazh i volitshëm për lehtësi në përdorim
́́ Produkt gati për përdorim

Sika MonoTop®-160 Migrating

Sikalastic®-152

Sika MonoTop®-109 WaterProofing

LLAÇ ME 1 PËRBËRËS PËR HIDROIZOLIM ME
EFEKT KRISTALIZUES

HIDROIZOLIM FLEKSIBËL DHE
MBROJTJE BETONI

HIDROIZOLIM I SHPEJTË PËR ZONA TË VOGLA

IDEAL PËR:
́́ Bazamente, gropa ashensorësh, mure mbajtës
́́ Hidroizolim efikas i kapilarëve tek betonit dhe
llaçeve riparues me anë të kristalizimit

IDEAL PËR:
́́ Struktura ujëmbajtëse, kanale uji, rezervuarë, pishina dhe tubacione betoni
́́ Hidroizolim poshtë pllakave
́́ Ndërtesa si mure themelesh, ballkone dhe
tarraca, banjo dhe fasada

IDEAL PËR:
́́ Punime të vogla hidroizolimi, si ponds, rezervuarë, struktura nëntokë
́́ Mure bazamentesh dhe muratura në
përgjithësi

AVANTAZHET:
́́ Mënyrë e shpejtë dhe ekonomike për reduktimin
e hyrjes së ujit
́́ Produkt me 1 përbërës - aplikim komod
́́ Ndërkapje e mirë mbi beton
́́ Lejon përshkueshmërinë e avujve të ujit

AVANTAZHET:
́́ Hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje betoni me
1 produkt
́́ Plotëson kërkesat e EN 1504-2 (metoda 1.3,
2.2, 8.2) dhe CMO2P të EN 14891
́́ Aftësi për mbyllje plasaritjesh edhe në temperatura të ulëta
́́ Rezistencë ndaj kripës për shkrirja akulli dhe
karbonimit

AVANTAZHET:
́́ Ambalazh i volitshëm për lehtësi në përdorim
dhe për punimet e vogla
́́ Konsistencë e adaptueshme
́́ Produkt me 1 përbërës, thjesht shtoni ujë
́́ Aplikim i lehtë dhe i shpejtë

IDEAL PËR:
́́ Mure të dëmtuar nga kripa dhe
lagështia
́́ Zonat në perimetër dhe muret e
bazamenteve
́́ Mure të brendshëm dhe të
jashtëm
́́ Muret dhe strukturat e ndërtesave historike

AVANTAZHET:
́́ Transpirim dhe avullim i lagështisë së përmbajtur
́́ Rezistencë ndaj migrimit të
kripërave, efloreshencës dhe
mykut
́́ Eliminim i qumështit dhe mykut
́́ Zgjidhje e miratuar nga WTA
́́ Aplikim i thjeshtë për një zgjidhje
të efektshme dhe ekonomike

PRODUKTET E SISTEMIT
SikaMur® InjectoCream-100
Shtresë e injektueshme me bazë silani
kundër lagështisë

tubetë 300 ml
sallam 600 ml

́́ Barrierë kimike kundër lagështisë
ngjitëse në mure
́́ Përdorim dhe aplikim i lehtë me
pistoletë manuale
́́ Pa tretës, jo i djegshëm
SikaMur® 1000 SP
Llaç për rehabilitimin e mureve me lagështi
́́ Shtresë e posaçme lidhëse
́́ Trajtim i mureve me lagështi dhe përmirësim i
performancës termike
́́ Aplikim manual ose me makineri
SikaMur® Finish
Suva pa çimento për rehabilitimin e
mureve me lagështi
́́ Shtresë e hollë për finirimin e suvave
transpiruese
́́ Me bazë gëlqereje, pa çimento
́́ Stresë finirimi për mbrojtje kundër
lagështisë së mureve
́́ Aplikim manual
́́ Finiturë e bardhë

20 kg

25 kg

