
Sika ComfortFloor®  
KOMODITET & FLEKSIBILITET

Sika DecoDur® 
REZISTENCË & ESTETIKË

SHTRESA DEKORATIVE  
MIKROÇIMENTOJE 
SikaDecor®
LISTA E NGJYRAVE

01. Silver

02. Pearl

03. Arena

DYSHEME ME CILËSI & ESTETIKË TË LARTË 
PROPOZIME NGA Sika® LISTA E NGJYRAVE

SikaDecor®

SikaDecor® është sistem dekorativ mikroçimentoje i cilësisë së lartë dhe i përshtatshëm për çdo sipërfaqe të 
brendshme ose të jashtme: dysheme, mure, tavane, si edhe për veshjen e konstruksioneve & mobiljeve! 

ESTETIKË 
Vitet e fundit është konsideruar nga projektuesit dhe arkitektët si një nga sugjerimet më të njohura dhe të provuara për 
mjediset e brendshme dhe të jashtme. 

CILËSI 
Përveç kriterit estetik, njihet edhe për karakteristikat teknike: qëndrueshmëri, fleksibilitet dhe papëshkueshmëri nga uji si 
dhe ndërkapje mbi shumë lloje nënshtresash pa nevojën e përgatitjes së tyre.

KOMODITET 
Aplikim i thjeshtë dhe i lehtë! Është gati brenda pak ditësh, duke ofruar kështu shpejtësi dhe kursim për punimet tuaja.

LIRI 

Përfitoni nga liria e madhe për projektim që ju ofrohet:

 - Zgjidhni ngjyrën që ju përshtatet nga një shumëllojshmëri ngjyrash ose krijoni ngjyrën tuaj duke përzierë pigmentet tona të posaçme!

 - Krijoni sipërfaqe përfundimtare të lëmuar ose me teksturë, në varësi të mënyrës së aplikimit. 

 - Përdorni veshjen izoluese përkatëse për sipërfaqe përfundimtare mat ose me shkëlqim, në varësi të preferencave tuaja. 

SHTRESA DEKORATIVE  
MIKROÇIMENTOJE
SikaDecor®
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SIKA ALBANIA SHPK
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 pro-
dukteve për ngjitje, izolim, hidroizolim, përforcim dhe mbrojtje në sektorin e ndërti-
mit 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 inxhi-
nierit/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

Sika Product FinderSIKA 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



24. Marine

26. Turquoise

28. Emerald

30. Fern

25. Adriatic

27. Jade

29. Moss

22. Antarctica 23. Ocean

31. Clover

34. Peach

36. Strawberry

38. Shabby Chic Rose

40. Lavender

35. Tangerine

37. Chocolate

39. Mallow

32. Lime 33. Lemon

41. Sandalwood

14. Land

16. Wheat

18. Clay

20. Tile

04. White

06. Ivory

08. Rhodium

10. Grey Marengo

05. Bone

07. Nickel

09. Forja

11. Steel

15. Bahia

17. Vanilla

19. Mud

12. Nacre 13. Sand

21. Terracota

Shënime: 

-Ngjyrat janë treguese dhe i përafrohen nuancës së materialit në shkallën më të lartë të mundshme. Për 
saktësi absolute të ngjyrës, ju lutemi vendosni një mostër të materialit të vërtetë mbi sipërfaqen ku do të 
bëhet aplikimi. Rezultati përfundimtar estetik, varet në çdo rast nga metoda dhe kushtet e aplikimit.  

-Ngjyrat e mëposhtme janë përftuar nga përzierje e një shisheje 0,5l Sika®Decor Color me një kovë 
Sika®Decor-801, përveç ngjyrave Clay, Terracota dhe Clover, për të cilat duhen 2 shishe Sika®Decor Color. Për 
të përftuar ngjyrën e dëshiruar, pigmenti hidhet tek përbërësi i lëngët (përbërësi A) në vendin e punimeve, 
përpara aplikimit dhe përzihet derisa të përftohet një tretësitë e lëngët homogjene. 

-Në rast se dëshironi ngjyrë tjetër, kontaktoni me departamentin e shërbimit teknik. 


