SIKA PRIMER MB
®

RREGULLATOR I LAGËSHTISË & PRAJMER
PËR NGJITJEN E SISTEMEVE
TË DYSHEMEVE PREJ DRURI SikaBond®

PËR NJË DYSHEME ME PARAQITJE TË MIRË
ËSHTË KUSHT NËNSHTRESA E QËNDRUESHME
QË TË FUNKSIONOJNË SI NJË SISTEM I TËRË
Që të realizohen me sukses dyshemetë prej druri kërkohet një nënshtresë me cilësi të mirë. Gjatë
rikonstruksionit apo konstruksioneve të reja duhet të kontrollohet gjithmonë cilësia e nënshtresës.

Sika Primer MB
®

Nënshtresa është shumë
e lagësht dhe keni
njëkohësisht presion për
afatin kohor?

Ka nënshtresa fuqi të
mjaftueshme?

Nuk jeni të sigurt nëse janë
mbetje adezivi të vjetër
apo nënshtresa është
bituminoze?

Sika® Primer MB
Rregullator i lagështisë

Sika® Primer MB
Stabilizues i nënshtresës

Sika® Primer MB
Përmirësues i ndërkapjes

Për nënshtresa me bazë çimentoje
me përmbajtje lagështie deri në 4%
për peshë (<6% Tramex)

Për nënshtresa çimentoje, anhidriti
dhe nënshtresa të vjetra që duhet
të jenë të thata.

Prajmer rrëshire epokside me 2 përbërës
dhe rregullator i lagështisë për ngjitjen
e dyshemeve prej druri me adezivët
SikaBond® mbi shumë nënshtresa.
Pa tretës
Aplikim i lehtë
Për shumë përdorime
Aftësi e shkëlqyer depërtimi
Aftësi stabilizuese e lartë
Reduktim i kohës së punës
Konsumim i reduktuar adezivi

Zgjidhja për rikonstruksionet dhe konstruksionet e reja,
me synim sigurinë dhe suksesin.

Përdoret në kombinim vetëm me sistemet për ngjitjen e dyshemeve prej druri SikaBond®.

Si prajmer mbi nënshtresa
bituminoze (zonë e brendshme) dhe
mbetje të vjetra adezivi

PREZENCË GLOBALE - BASHKËPUNIM LOKAL

Sika AG u themelua në 1910 më seli në Zvicër dhe është një kompani
lëndësh kimike të posaçme me pozicion kryesues në zhvillimin dhe prodhimin 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 karakteristikat 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.

alb.sika.com

Sika Albania YouTube Channel

Ju lutemi lexoni skedën teknike të produktit përkatës përpara përdorimit.
Sika Product Finder

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

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