
KATALOGU I PRODUKTEVE
2021



2 3

BUILDING TRUST 
QË NGA 1910

TABELA E PËRMBAJTJES

4-19 Aditivë për beton & llaç

94-103 Fiksime, mbushje, ankorime

86-93 Përforcim strukturor

20-45 Hidroizolim

46-61 Izolim & ngjitje 104-123 Shtrim dyshemeje

62-85 Riparim & mbrojtje 124-143 Shtrim pllakash

144-155 Materiale dhe vegla ndihmuese

MBI  

100+ VJET
EKSPERTIZË E PROVUAR 

MË SHUMË SE  

300 FABRIKA 
NË TË GJITHË BOTËN

NJË RRJET PREJ  

20 QENDRASH 
TEKNOLOGJIKE NË TË GJITHË GLOBIN

SIKA ËSHTË E PRANISHME NË   

100+ SHTETE 
NË TË GJITHË KONTINENTET

RRETH  

25,000 PUNONJËS 
TË PËRKUSHTUAR

Sika AG u themelua më shumë se 100 vjet më 
parë nga Kaspar Winkler dhe ka seli në Zvicër. 
Sika është një kompani kimikatesh specifike, 
me një pozicion kryesues në furnizimin me 
produkte të posaçme kimike dhe materiale 
industriale që u shërbejnë tregjeve të ndërtimit 
dhe industrisë duke përfshirë transportin, 
marinën dhe automobilistikën.

Teknologjitë e saj fokusohen mbi izolimin, 
ngjitjen, izolimin akustik, përforcimin dhe 
mbrojtjen. Linjat e produkteve të Sika-s 
përfshijnë produkte që përdoren për hidroizolim 
çatie dhe tarrace, aditivët për betonin, llaçet 
e posaçëm, epoksidet, sisteme për përforcim 
strukturor, dyshemetë industriale, izoluesit, 
ngjitësit, etj.

Vizitoni faqen tonë të re alb.sika.com
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Hidroizolim 
Aditivë për llaç dhe beton

OFROJMË dhe zhvillojmë zgjidhje për ndërtime me cilësi të lartë, për optimizimin e 
procedurave për klientët tanë, si edhe për uljen e kostove. Me përdorimin e produkteve 
inovatore arritëm atë që deri dje ishte e pamundur. Ofrimi i shpejtë i produkteve dhe 
shërbimeve kudo nëpër botë, janë faktorët kryesorë të suksesit për arritjen e ritmeve të 
shpejta të zhvillimit në tregjet e reja ose të vështira. Gama e aditivëve të Sika-s, mbulon 
të gjitha kategoritë e aditivëve sipas standardit EN 934-2, por edhe kombinimet e tyre, 
duke përmbushur të gjitha kërkesat e aplikimeve dhe sistemeve.
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Aditivë hidroizolues Aditivë hidroizolues

Sika® WT-200 P
Aditiv me efekt kristalin për hidroizolimin e betonit

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

592997 pluhur gri thes 18 kg 50 copë

Sika® WT-140 L
Aditiv për hidroizolimin e betonit dhe llaçit

Sika® Plastocrete® N
Aditiv hidroizolues-plastifikues i masës së betonit

 ̃ Përdoret për konstruksione 
betoni dhe në veçanti në kon-
struksione ujëmbajtëse ose 
që lagen nga uji: rezervuarë 
dhe diga, punime drenazhimi, 
kanale

 ̃ Në ndërtesa dhe kudo që 
kërkohet beton i hidroizoluar 

APLIKIMET
 ̃ Punueshmëri e lartë
 ̃ Lejon kompaktim më të mirë, me 

rezultat krijimin e një mase betoni më 
të dendur dhe sipërfaqe përfundimtare 
të shkëlqyer

 ̃ Përmirëson padepërtueshmërinë
 ̃ Pa klorure - nuk dëmton armaturën

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0,5 % për peshë çimentoje
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

570962

lëng rozë

bidon 5 kg 450

KG
570961 bidon 20 kg 600

570960 fuçi 210 kg 840

570963 IBC 1000 kg 1000

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

115774

lëng ngjyrë kafe

bidon 5 kg 600

KG
115772 bidon 20 kg 600

115773 fuçi 220 kg 880

115775 IBC 1080 kg

 ̃ Si aditiv për prodhim betoni të hi-
droizoluar me cilësi të lartë.

 ̃ Për konstruksione mbi dhe nën tokë, 
si: bazamente, vende parkimi, njësi 
prodhimi, tunele, pishina, diga, rezer-
vuarë uji, vende përpunimi të ujërave të 
zeza, parkim nëntokësor

APLIKIMET
 ̃ Redukton depërtimin e ujit nën presion
 ̃ Redukton absorbimin e ujit
 ̃ Përmirësim i strukturës së brendshme të 

betonit
 ̃ Përmirësim i rezistencës kundër sulmit kimik
 ̃ Transmetim i reduktuar i avujve

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1-2 % për peshë çimentoje
KONSUMIMI

 ̃ Konstruksione, themele dhe kudo që kërkohet beton i hidroizoluar
 ̃ Rezervuarë dhe diga
 ̃ Punime nëntokë
 ̃ Pishina
 ̃ Për llaçe të hidroizoluar në: struktura mbi ose nëntokë, struktura 

betoni, konstruksione prej llaçi me bazë çimentoje që duhet të kenë 
rezistencë të lartë ndaj depërtimit të ujit

APLIKIMET

 ̃ Redukton absorbueshmërinë kapilare të ujit tek betoni dhe llaçi
 ̃ Në kombinim me reduktuesit e ujit me efikasitet të lartë Sika® 

ViscoCrete® dhe Sika®ViscoFlow® redukton depërtimin e ujit nën 
presion tek betoni ose llaçi 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1,5 % për peshë çimentoje
KONSUMIMI
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Superplastifikues/plastifikues

SikaPlast®-250   

Aditiv superplastifikues me performancë të lartë

 ̃ Beton të gatshëm
 ̃ Beton me reduktim të lartë të ujit
 ̃ Rastet e aplikimeve të betonit me 

kërkesa të larta
 ̃ Rastet e aplikimeve në kantier 

kur kërkohet beton me rezistenca të 
ndryshme duke përdorur lëndë të para 
dhe receptura të ndryshme

APLIKIMET
 ̃ Reduktim i lartë i ujit
 ̃ Performancë e lartë 
 ̃ Plasticitet i lartë
 ̃ Tkurrje e reduktuar 
 ̃ Optimizim i kostos 
 ̃ Nuk përmban klorure apo substanca 

të tjera që korrodojnë armaturën
 ̃ I përshtatshëm për përdorim në be-

ton të armuar dhe të paranderur 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.5 - 2.0 % për peshë çimentoje
KONSUMIMI

Sika® ViscoCrete®-400  

Aditiv i fuqishëm për superplastifikimin e betonit me ruajtje të konsistencës

 ̃ Beton i prodhuar në kantier me rezistenca përfundimtare 
të larta

 ̃ Beton me kërkesë për reduktim të lartë të ujit
 ̃ Beton cilësor
 ̃ Beton me rezistencë të lartë
 ̃ Aplikime ku nevojitet punueshmëri fillestare e lartë & 

ruajtje afatgjatë
 ̃ Betonim në temperatura të larta
 ̃ Transport betoni në distanca të largëta
 ̃ Beton i gatshëm për projektet me kërkesa të larta
 ̃ Për njësitë e prodhimit të betonit të gatshëm 

APLIKIMET

 ̃ Prodhim betoni me kategori fillestare konsistence të 
lartë

 ̃ Rrjedhshmëri e lartë betoni për një kohë të gjatë
 ̃ Beton i punueshëm edhe në raste betonimi në tem-

peratura të larta
 ̃ Lehtësi në menaxhim, hedhje dhe vibrim të betonit
 ̃ Prodhim betoni me dëndësi të lartë dhe përsh-

kueshmëri të reduktuar të ujit
 ̃ Tkurrje dhe rrjedhje të reduktuara
 ̃ Ndërtime me paraqitje estetike të lartë dhe me rezist-

encë të zgjatur
 ̃ Nuk përmban klorure dhe është i përshtatshëm për 

beton të paranderur dhe të armuar.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.4 - 2.0 % për peshë çimentoje

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

424125
lëng, kafe

bidon 20 kg 600
KG

424126 IBC 1100 kg 1100

Sika® ViscoCrete® Techno-15+
Aditiv superplastifikues i gjeneratës së re

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

599572
lëng, kafe

bison 20 kg 600
KG

599579 IBC 1000 kg 1000

 ̃ Beton i prodhuar në kantier për pro-
jekte me kërkesa të larta

 ̃ Beton me rezistenca fillestare dhe 
përfundimtare të larta

 ̃ Prodhim betoni me kërkesë dhe cilësi 
të lartë

 ̃ Beton me kategori konsistence 
(slump) S4 / S5 dhe raport të ulët U/Ç

 ̃ Për njësitë e prodhimit të betonit të 
gatshëm 

APLIKIMET
 ̃ Superplastifikues i fuqishëm që lejon 

punueshmëri fillestare shumë të lartë
 ̃ Prodhon mikse me rrjedhshmëri të 

lartë
 ̃ Prodhon beton me rezistenca
 ̃ Betoni i ngurtësuar ka tkurrje dhe 

rrjedhje të reduktuar
 ̃ Mund të përdoret për ndërtime me 

kërkesa për fortësi dhe estetikë
 ̃ Nuk përmban klorure

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.3 - 2.0 % për peshë çimentoje
KONSUMIMI

Superplastifikues/plastifikues

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

403649
lëng, kafe

bidon 20 kg 600
KG

185119 IBC 1000 kg 1000
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 ̃ Për raport të ulët U/Ç, fluiditet të shtuar dhe 
punueshmëri të zgjatur

 ̃ Për njësitë e prodhimit të betonit të gatshëm
 ̃ Për betonim në temperatura të larta
 ̃ Për beton me sipërfaqe të dukshme
 ̃ Për prodhim betoni me përshkueshmëri të reduktuar
 ̃ Për betonim në vëllim të madh

APLIKIMET

 ̃ Rrit punueshmërinë pa shtuar ujin e përzierjes
 ̃ Redukton raportin U/Ç me punueshmërinë e njëjtë
 ̃ Rrit rezistencat mekanike
 ̃ Përmirëson finiturën e sipërfaqes
 ̃ Redukton depërtimin e ujit
 ̃ Ruan punueshmërinë edhe në kushte të vështira (p.sh. 

temperatura të larta)
 ̃ Redukton tkurrjen dhe rrjedhjen
 ̃ Nuk përmban klorure dhe është i përshtatshëm për 

beton të armuar dhe të paranderur

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Kushte normale: 0.2% deri në 0.5%
 ̃ Kërkesa të larta: 0.6% deri në 0.8%

KONSUMIMI

Sika® Plastiment®-30 

Aditiv plastifikues-vonues i mpiksjes së betonit

 ̃ Për prodhim betoni me cilësi të mirë 
ku kërkohet ruajtje e punueshmërisë

 ̃ Në njësitë e prodhimit të betonit të 
gatshëm

 ̃ Në kantiere ndërtimi
 ̃ Për betonim në temperatura të larta 

dhe në kushte të vështira

APLIKIMET
 ̃ Përmirëson punueshmërinë pa 

shtuar ujin e përzierjes
 ̃ Redukton raportin U/Ç ndërsa ruan 

punueshmëri të njëjtë
 ̃ Redukton tkurrjen dhe zvarrjen

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

115950

lëng, kafe

bidon 20 kg 600

KG115951 fuçi 240 kg 960

115952 IBC 1140 kg 1140

Sika® Plastiment®-20 R   

Aditiv vonues i kohës së mpiksjes së betonit

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

115749

lëng, kafe

bidon 20 kg 600

KG115750 fuçi 230 kg 920

115751 IBC 1140 kg 1140

 ̃ Betonim në temperatura të larta
 ̃ Transport i betonit në distanca të 

largëta
 ̃ Aplikime me kërkesa për 

punueshmëri të zgjatur
 ̃ Beton të prodhuar në kantier dhe 

në fabrikë

APLIKIMET
 ̃ Kohë e zgjatur mpiksjeje edhe në 

rastet e motit të nxehtë
 ̃ Ruan punueshmërinë edhe në 

temperatura të larta
 ̃ Rezistenca përfundimtare të larta
 ̃ Tkurrje e reduktuar
 ̃ Pamje e përmirësuar e sipërfaqes
 ̃ Shumë ekonomik
 ̃ Nuk përmban klorure dhe si pasojë 

është i përshtatshëm për betonin e 
armuar dhe të paranderur

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.1-0.3% për peshë çimentoje

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

115721

lëng, kafe

bidon 20 kg 600

KG115727 fuçi 240 kg 920

115728 IBC 1140 kg 1140

Retardantë/superplastifikues/plastifikues Retardantë/superplastifikues/plastifikues

 ̃ Kushte normale: 0.2 - 0.5 %
 ̃ Kërkesa të larta: 0.6 - 1.0 %

KONSUMIMI
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Sika® Plastiment®-15   

Aditiv superplastifikues me efekt vonues 
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SikaR
apid®-2   

Sika® Mono-
Top®-109 Water-
Proofing

SikaRapid®-2   

Akselerator për mpiksjen e betonit dhe llaçit

 ̃ Beton i parafabrikuar
 ̃ Beton i gatshëm
 ̃ Beton ose llaç i përzierë në vend
 ̃ Beton i derdhur në betoformë të 

lëvizsshme 

APLIKIMET

 ̃ Pajtueshmëri me superplastifikuesit
 ̃ Shton rezistencën midis 6-24 orësh
 ̃ Përshpejton mpiksjen në temperatura të 

ulëta
 ̃ Rezistencë më e shpejtë ndaj ngricës
 ̃ Disarmim më i shpejtë nga kallëpi
 ̃ Heqje më herët e membranave ndihmuese të 

mpiksjes
 ̃ Redukton kërkesat për trajtim me nxehtësi 

ose avull
 ̃ Pa ndikim negativ tek rezistenca përfun-

dimtare
 ̃ Pa klorure, i përshtatshëm për beton të 

armuar 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1-2% për peshë çimentoje
KONSUMIMI

Sika® Sigunit® L-22 E   

Akselerator i lëngshëm për betonin e spërkatur

 ̃ Veshje e brendshme nëntokësore 
(p.sh. në tunele)

 ̃ Stabilizim ballor në tunele
 ̃ Stabilizim shkëmbinjsh, shpatesh
 ̃ Formim shtresash riparuese të 

përhershme

APLIKIMET KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
 ̃ Zhvillim i jashtëzakonshëm i rezist-

ences së hershme
 ̃ Përmirësim i lidhjes me nënshtresën 

dhe reduktim të rënies deri në <10%
 ̃ Rendiment i lartë, deri >25 m3/orë 
 ̃ Arrihet trashësi e madhe me një hedh-

je, edhe në aplikimet tavanore

 ̃ 2-6% për peshë binderi                  
(doza e saktë përcaktohet me 
testime paraprake)

KONSUMIMI

Akseleratorë Agjentë përmirësues/lidhës

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

471776
lëng i verdhë 
transparent

bidon 20 kg 600

KG115782 fuçi 250 kg 1000

115783 IBC 1250 kg 1250

 ̃ Përmireson ndërkapjen e betonit të 
spërkatur me betonin ose shkëmbin, 
duke lehtësuar spërkatjen vertikale 

 ̃ Përdoret me të gjitha tipet e çimentos
 ̃  Për shkak të efektivitetit të tij kërkon 

doza shumë të ulëta 
 ̃ Pa klorure - nuk korrodon armaturat 

prej çeliku 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

425265
lëng, e verdhë 

e lehtë
IBC 1500 lt 1500 ton

Sika® Antisol® E
Aditiv për maturimin e betonit

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

93663
lëng i bardhë

bidon 25kg 650
KG

92386 fuçi 200kg 800

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

421292 lëng 
transparent

bidon 20kg 600
KG

421373 fuçi 230kg 920

Sika® Antisol® S   

Aditiv për maturimin e betonit

 ̃ Mbi beton të freskët për të for-
muar një shtresë të papërshkueshme 
që mbron betonin nga avullimi i 
shpejtë i ujit gjatë fazave fillestare të 
maturimit.

 ̃ Rekomandohet për trajtimin e 
sipërfaqeve vertikale mbi të cilat do 
të aplikohet trajtim vijues 

 ̃ Për ndërtesa dhe industri prodhimi

APLIKIMET
 ̃ Ndihmon për të arritur hidratim, 

fuqi, qëndrueshmëri dhe fortësi 
sipërfaqësore maksimale

 ̃ Përmirëson paraqitjen e sipërfaqes
 ̃ Redukton tkurrjen, mbledhjen e 

pluhurit, përshkueshmërinë e betonit
 ̃ Kur përdoret saktë, nuk ndikohet 

ndërkapja e trajtimeve mbi beton

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 150 - 200 gr/m2

KONSUMIMI

 ̃ Rruge, autostrada, vende 
parkimi, rampa, çati, tarraca, 
mure mbajtës, konstruksione 
të paranderura, kanale kullimi, 
ndërtesa, dysheme industriale

APLIKIMET
 ̃ Përmirësim i paraqitjes së sipërfaqes
 ̃ Redukton plasaritjet
 ̃ Minimizon tkurrjen
 ̃ Redukton formimin e pluhurit
 ̃ Rrit rezistencën ndaj ngrirjes-shkrirjes
 ̃ Siguron arritjen e rezistencave të projek-

tuara
 ̃ Krijon një membranë të hollë për reduk-

timin e humbjes së parakohshme të ujit të 
përzierjes 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.15 - 0.20 kg/m²
KONSUMIMI
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SikaCem® ExtraBond-100   

Aditiv për përmirësimin e llaçeve

 ̃ Mikse për përforcimin e ndërkapjes 
për suva dhe llaçe

 ̃ Suva dhe llaçe të hidroizoluara me 
ndërkapje të përmirësuar dhe plasaritje 
të reduktuar

 ̃ Llaçe për dysheme/veshjeve me re-
zistencë të lartë që prodhojnë më pak 
pluhur dhe me rezistencë të lartë ndaj 
depërtimit të ujit dhe konsumimit

 ̃ Llaçe për riparime lokale/riprofilizime
 ̃ Llaçe për mbushje fugash mbi mure

APLIKIMET
 ̃ Punueshmëri e shkëlqyer dhe 

ndërkapje shumë e mirë
 ̃ Rrit fleksibilitetin
 ̃ Redukton papërshkueshmërinë dhe 

rrezikun e plasaritjes
 ̃ Përmirësim i rezistencës ndaj 

abrazionit
 ̃ Përmirësim i rezistencës së llaçit 

ndaj ngricës dhe kimikateve
 ̃ Dozim dhe aplikim i lehtë
 ̃ Kompatibilitet edhe me produkte të 

tjera Sika

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Në përgjithësi 5-10% për peshë çimentoje në varësi të aplikimit.
KONSUMIMI

Agjentë përmirësues/lidhës Agjentë përmirësues/lidhës

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

532186

lëng i bardhë

bidon 1 kg 10 480 1 kuti

KG
532187 bidon 5 kg 450

631731 bidon 20 kg 600 300

532188 IBC 1000 kg 1000

SikaLatex® Max   

Emulsion i modifikuar për përmirësimin e llaçeve

 ̃ Prodhim llaçesh për përmirësimin e 
ndërkapjes

 ̃ Shtresë e hollë & e ndërmjetme për 
finiturë

 ̃ Prodhim suvaje, llaçesh për veshje
 ̃ Llaçe për riparim betoni
 ̃ Llaçe dyshemesh
 ̃ Të gjitha llojet e llaçeve në ndërtim

APLIKIMET
 ̃ Përmirëson ndërkapjen e llaçeve mbi 

të gjitha nënshtresat (beton, gur, tulla, 
metale ferroze, qelq dhe qeramika)

 ̃ Prodhon llaçe që janë lehtësisht të 
punueshëm 

 ̃ Kufizon plasaritjen dhe tkurrjen
 ̃ I bën llaçet më plastikë dhe të apli-

kueshëm me lehtësi

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
 ̃ Përmirëson aftësinë hidroizoluese
 ̃ Përmirëson fortësinë e sipërfaqes
 ̃ Redukton konsumimin dhe mbledh-

jen e pluhurit
 ̃ Prodhon llaçe me rezistencë ndaj 

abrazionit
 ̃ Përmirëson rezistencën kimike

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

421172

lëng i bardhë

bidon 1 kg 10 copë 480 1 kuti

KG
421170 bidon 5 kg 450

421171 bidon 20 kg 600

425490 fuçi 210 kg 840

 ̃ 5 - 10% për peshë çimentoje 
(në varësi të aplikimit)

KONSUMIMI

Sika ViscoBond®   

Agjent lidhës i gjeneratës së re dhe aditiv për llaçet dhe betonin 

 ̃ Shtresë lidhëse
 ̃ Suvatime dhe shtresa hidroizoluese
 ̃ Në llaçet për riparim
 ̃ Në llaçe për ndërtesa tulle dhe guri
 ̃ Në llaçet e armuara për mbushje 

mbi dysheme/ mbishtresa me më pak 
mbledhje pluhuri dhe rezistencë ndaj 
ujit dhe konsumimit

 ̃ Për llaçe me performancë të lartë për 
mbushjen e fugave

APLIKIMET
 ̃ Formulë e përqëndruar me performancë të lartë e 

fuqizuar nga teknologjia Sika® ViscoCrete®
 ̃ Forcë e shtuar e ngjitjes - edhe mbi nënshtresat e 

lëmuara
 ̃ Përshkueshmëri e ulur
 ̃ Punueshmëri e përmirësuar 
 ̃ Plasaritje e reduktuar
 ̃ Rezistencë e shtuar ndaj dëmtimit nga ngrica
 ̃ Rezistencë, elasticitet dhe papërshkueshmëri të 

përmirësuara
 ̃ Përmirëson rezistencën kimike të llaçit dhe betonit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

480959 lëng, blu e 
lehtë

bidon 3,5 lt 3 copë 90 1 kuti
copë

497884 bidon 10 lt 54

 ̃ Si shtresë lidhëse: 0.10 - 0.16 lt/m²/mm trashësi shtrese
 ̃ Si aditiv për llaçet: 0.3 - 0.6 lt /1 0lt llaçi 

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

618022

lëng, kafe

bidon 1 kg 10 copë 480 1 kuti copë

618021 bidon 5 kg 600
KG

618023 enë 20 kg 600

Sika® Mix+   

Aditiv për plastifikimin e llaçeve

 ̃ Gati për përdorim
 ̃ Përmirëson procesin e hidratimit
 ̃ Shton rezistencën ndaj ngricave
 ̃ Redukton plasaritjet
 ̃ Ndërkapje e përmirësuar

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
 ̃ Shumë ekonomik
 ̃ Punueshmëri, konsistencë dhe 

plasticitet më të larta
 ̃ Kohë e përmirësuar mpiksjeje
 ̃ Pa klorure 

 ̃ Për suvatim: 0.1 - 0.2 % për peshë çimentoje
 ̃ Për mure: 0.3 % për peshë çimentoje 

KONSUMIMI

EN 934-2 
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Sika® Separol® W
-320

Disarmantë Fibra

Sika® Separol® W-320
Disarmant ekonomik me bazë uji

 ̃ Betoforma të lëmuara jo absorbuese
 ̃ Betoforma absorbuese
 ̃ Betoforma të nxehura (deri në +70°C)
 ̃ Betoforma me teksturë

APLIKIMET

 ̃ Viskozitet i ulët
 ̃ Aftësi e shkëlqyer “ngjitjeje” në 

sipërfaqet vertikale të betoformës
 ̃ Vetënivelues pas spërkatjes
 ̃ Eliminim i lartë i poreve
 ̃ Nuk krijon avuj të djegshëm dhe 

rrëshirë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Redukton mbetjet e pluhurit
 ̃ I sigurtë për përdorim nga operatori
 ̃ Ndarje e lehtë e betoformës nga 

betoni i ngurtësuar
 ̃ Sipërfaqe përfundimtare cilësore
 ̃ Mbron betoformën nga korrodimi i 

hekurit dhe vjetrimi i shpejtë

 ̃ ~ 140 m²/kg për betoforma 
joabsorbuese (p.sh. metalike 
ose plastike) 

KONSUMIMI

Sika® Separol® N
Disarmant për përdorim të përgjithshëm

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

460754

lëng i verdhë

bidon 20 lt 600

LT452622 fuçi 200 lt 800

529086 IBC 1000 lt 1000

 ̃ Spërkatje mbi sipërfaqet vertikale dhe horizontale
 ̃ Për parafabrikim dhe sidomos për sistemet e maturimit artificial me avull
 ̃ Për betoforma absorbuese dhe jo absorbuese 

APLIKIMET
 ̃ Konsumim shumë i ulët
 ̃ Përformancë e lartë për shkak të 

viskozitetit të ulët
 ̃ Jo korrodues
 ̃ Pastrim minimal i kallëpeve
 ̃ Mund të përdoret dhe për aplikime 

parafabrikimi ku kërkohet maturim me 
avull, si dhe në betoforma me temper-
aturë deri në +70°C

 ̃ Përdorim i lehtë dhe ekonomik

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Betoforma druri: ~ 15 - 22 m²/L 
 ̃ Betoforma plastike & metalike: ~ 31 - 60 m²/L 

KONSUMIMI

SikaFiber® P/P
Fibra polipropileni për beton dhe llaç

 ̃ Pllaka dhe sipërfaqe të mëdha betoni
 ̃ Llaçe dhe beton që i nënshtrohen goditjeve
 ̃ Shtresë të hollë betoni të spërkatur (shotcrete)
 ̃ Suvatime, gipse, etj.
 ̃ Parafabrikate

APLIKIMET

 ̃ Përmirësim i konsistencës gjatë 
shtrimit

 ̃ Pakësim i plasaritjeve gjatë tharjes
 ̃ Përmirësim i rezistencës ndaj goditjes 

dhe hidroizolimit të llaçit të ngurtësuar
 ̃ Disponohen ne qese të tretshme në 

ujë, gati për t’u përzierë me betonin dhe 
llaçin. 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

123132 6 mm, të bardha

qese 600 gr 40 1000 1 kuti copë123128 12 mm, të bardha

123130 18 mm, të bardha

123129 12 mm, të bardha
kuti 25 kg 625 1 paletë KG

123131 18 mm, të bardha

 ̃ Të paktën 600 gr SikaFiber® P/P për metër kub betoni ose llaçi
KONSUMIMI

   EN 14889-2

 EN
 14

88
9-

2  
     

EN 14889-2      EN 14889-2 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

503334

lëng i bardhë

bidon 20 lt 640

LT460900 fuçi 200 lt 800

450414 IBC 1000 lt 1000
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Të tjera

Sika® Antifreeze GR
Aditiv për betonim në temperatura të ulëta

 ̃ Përzierje, betonim dhe mpiksje 
gjatë temperaturave të ulëta

 ̃ Në raste kur priten temperatura 
të ulëta pas betonimit

APLIKIMET

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

115778
lëng kafe

bidon 20 kg 600
KG

115779 fuçi 250 kg 1000

 ̃ Aktivizon mpiksjen e çimentos
 ̃ Shton nxehtësinë e hidratimit
 ̃ Nuk përmban klorure dhe është i për-

shtatshëm për betonin e armuar dhe të 
paranderur

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1.0 - 1.5 % për peshë çimentoje
KONSUMIMI
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Hidroizolim Hidroizolim
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Hidroizolim 

KRIJIMI i një llaçi të hidroizoluar nga Kaspar Winkler në 1910, ishte shkaku kryesor i ecurisë së 
suksesshme të Sika-s në fushën e hidroizolimit. Sika është bashkëpunëtori më i kualifikuar që 
mund të keni, duke ju ofruar një gamë të gjerë produktesh dhe sistemesh hidroizolimi, suport 
teknik dhe përvojë në aplikim. Hidroizolimi i saktë i konstruksioneve nëntokësore, rezervuarëve, 
veprave infrastrukturore, detajeve specifike mund të arrihet vetëm me projektimin, përvojën 
dhe përzgjedhjen e duhur të materialeve dhe sigurisht me aplikues profesionistë dhe kontroll 
të cilësisë në vendin e punimeve. Si prodhuesi kryesor i produkteve në sektorin e ndërtimit, 
Sika është me përvojë në çështjet e hidroizolimit të tarracave. Prodhon një shumëllojshmëri 
të madhe produktesh dhe sistemesh për të plotësuar kërkesat e klientëve të saj dhe për të 
zbatuar standardet më aktuale në fuqi. Këtu do të gjeni sisteme dhe zgjidhje që janë zhvilluar 
prej më shumë se 50 vitesh, duke përdorur vazhdimisht teknologjitë më të reja.  

Zbulo më shumë 

Sisteme hidroizolimi

21

Sika® Waterbars Yellow SH  ............... 22
SikaSwell® S-2  ................................... 23
SikaSwell® A Profiles .......................... 23
Sikadur-Combiflex® SG System .......... 24
Sika® MonoTop®-108 WaterPlug ........ 25
Sika® MonoTop®-109 WaterProofing  . 25
Sikalastic®-1 K .................................... 26
Sika® SealTape-S ................................ 26
Sika® MonoSeal 101 H ......................... 27
Sika® MonoTop®-160 Migrating .......... 27
SikaSeal® 105 H .................................. 28
Sikalastic®-152 .................................... 28
SikaTop® 129 Sunshine ....................... 29
SikaTop®-209 Reservoir...................... 29
SikaFill®-100 ....................................... 30
SikaFill®-200 Fiber ............................. 30
Sikalastic®-612 ....................................31
Sikalastic®-570 Top Coat .................... 32
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Sika® Bonding Primer ......................... 34
Sika® Drain-S ...................................... 35
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Sikaplan® G-12/ G-15 ........................... 37
Sikaplan® SGmA-15 ............................ 37
Sikaplan® TM-12/ TM-15 ..................... 38
Sikaplan® WP-1100 ............................. 38
Sika® MultiSeal .................................. 39
Sika® MultiSeal BT ............................. 39
Sika® Injection-105-RC  ......................40
Sika® Injection-201-CE  ........................41
Sika® Injection-306 .............................41
Sika® Igolflex®P-10 GR ....................... 42
Sika® Igolflex®-171 GR ......................... 42
Sika® Igolflex®-181 GR ........................ 43
Sika® Igolflex®-079 Mastic GR ........... 43
Sika® BituSeal / SikaBit® ...................44
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Sika® Waterbars Yellow SH 

Profile PVC-je për hidroizolimin e fugave

 ̃ Hidroizolim i fugave të zgjerueshme në struktura betoni 
(struktura ujëmbajtëse, rezervuare, kanale, diga, pishina, etj.)

 ̃ Hidroizolim gjatë ndërtimit të ndërtesave dhe strukturave 
si bazamentet e mëdha, parkim nëntokësor, etj.

APLIKIMET

 ̃ PVC e cilësisë së lartë për qëndrueshmëri afatgjatë
 ̃ Të përshtatshme për ujë në presion të lartë
 ̃ Fleksibilitet i përhershëm
 ̃ Të përshtatshme për presione hidrostatike të ulëta deri mesatare
 ̃ Rezistencë ndaj shumë kimikateve
 ̃ Lloje dhe përmasa të ndryshme, në varësi të përdorimit të tyre
 ̃ Saldim i lehtë në kantier
 ̃ Disponohen produkte ndihmëse për instalimin e tyre në kantier

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

445555 O-25 L, e verdhë

rulon 15 m

195

1 paletë m
452628 AR-25 SH, e verdhë 150

494887 DR-26, e verdhë 150

452626 V-24 SH, e verdhë rulon 30 m 300

SikaSwell® S-2 

Izolues poliuretani hidrofil që bymehet

SikaSwell® A Profiles
Profile që bymehen në kontakt me ujin për izolimin e fugave

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

69320
i kuq

tubetë 300 ml 12 1344
1 kuti copë

69318 sallam 600 ml 20 960

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

169788 2005, i kuq rulon 20 m
6 180 1 kuti rulon

169890 2010, i kuq rulon 10 m

 ̃ Izolim: të gjitha llojet e fugave të 
ndërtimit dhe depërtimeve, depër-
time tubash dhe shufrash metalike 
mbi mure dhe dysheme

APLIKIMET
 ̃ Aplikim i lehtë, 1 përbërës
 ̃ Zgjidhje ekonomike
 ̃ Zgjerohet pa dëmtuar betonin e freskët
 ̃ Rezistencë e përhershme ndaj ujit
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Izolim: fuga ndërtimi, depërtime 
tubash dhe artikujsh prej çeliku 
nëpërmjet mureve dhe pllakave të 
dyshemesë, fuga ndërtimi në be-
tonin e parafabrikuar, në tubacionet 
e kabllove, përrreth të gjitha depër-
timeve nëpërmjet betonit

APLIKIMET
 ̃ Aplikim i lehtë mbi nënshtresa të 

ndryshme
 ̃ Shumë ekonomik
 ̃ Bymehet në kontakt me ujin
 ̃ Rezistencë kundër ujit dhe sub-

stancave të ndryshme kimike
 ̃ Nuk nevojitet kohë ngurtësimi
 ̃ Nuk nevojitet saldim
 ̃ Adaptohet në detaje
 ̃ Lloje dhe përmasa të ndryshme 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Tubetë 300 ml: 3,1 m/ majë 15mm dhe 1,8 m/ majë 20mm
 ̃ Sallam 600 ml: 6,2 m/ majë 15mm dhe 3,6m/ majë 20mm

KONSUMIMI
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KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

406601 1mm X 10cm, gri e hapur

rulon 25 m

160

1 rulon

copë

406600 1mm X 15cm, gri e hapur 100

406599 1mm X 20cm, gri e hapur 80

406596 1mm X 25cm, gri e hapur 60

1 paletë

406606 2mm X 15cm, gri e hapur 55

406605 2mm X 20cm, gri e hapur 44

406604 2mm X 25cm, gri e hapur 33

406603 2mm X 30cm, gri e hapur 22

 ̃ Izolim fugash në struktura dhe aplikime si: 
tunele, HEC, impiante trajtimi të ujërave të 
ndotur, bazamente, struktura ujëmbajtëse, 
rezervuare uji të pijshëm

 ̃ Izolim të: fugave të lëvizjes dhe ndërtimit, 
depërtimeve të tubave, plasaritjeve, pjesëve 
të ndërtesës ku pritet cedim i ndryshueshëm

APLIKIMET

 ̃ Fleksibiliteti i lartë
 ̃ Rezistencë kimike
 ̃ Rezistencë ndaj motit dhe rrezeve UV
 ̃ Pa plastifikues
 ̃ Mund të saldohet
 ̃ Mund të përdoret për kontakt me ujin e pijshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

Sika® MonoTop®-108 WaterPlug
Llaç çimentoje me ngurtësim të shpejtë

Sika® MonoTop®-109 WaterProofing 

Llaç çimentoje për hidroizolim të lokalizuar

 ̃ Mbyllje e menjëhershme e 
presionit negativ të ujit nga 
rrjedhjet nëpërmjet plasaritjeve 
dhe fugave.

 ̃ Mbyllje e menjëhershme e 
rrjedhjes së ujit të drenazhuar, 
gjatë trajtimeve për hidroizolim. 

APLIKIMET
 ̃ Ngurtësim i shpejtë për shman-

gien e «shpëlarjes» edhe prani uji të 
rrjedhshëm

 ̃ Ngurtësohet brenda ~60-80 sek.
(në 20 °C) 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

533495 pluhur gri qese 5 kg 4 120 1 kuti copë

 ̃ 1.25 - 1.40 lt ujë për qese 5kg
RAPORTI I PËRZIERJES

 ̃ Hidroizolim i mureve të bodru-
meve, depozitash/ rezervuarësh 
të vegjël dhe konstruksionesh 
nëntokësore 

APLIKIMET
 ̃ Produkt prej 1 përbërësi, thjesht 

shtoni ujë
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi nënshtresa 

të ndryshme
 ̃ Aplikim i lehtë dhe i shpejtë me 

furçë
 ̃ I aplikueshëm direkt mbi tulla, 

beton dhe themele 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1.5 kg pluhur për m2 për mm 
trashësi shtrese 

RAPORTI I PËRZIERJES

Sikadur-Combiflex® SG System
Sistem me performancë të lartë për hidroizolimin e fugave

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

533581 pluhur gri qese 5 kg 4 120 1 kuti copë
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Sikalastic®-1 K
Llaç çimentoje me 1 përbërës, i përforcuar me fibra për 
hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje të betonit

 ̃ Hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje e strukturave prej 
betoni si rezervuarët, basenet, tubacionet, etj.

 ̃ Hidroizolim në banjo, dushe, tarraca, ballkone, pishina 
përpara aplikimit të pllakave qeramike që do të ngjiten me 
kollë

 ̃ Hidroizolim i sipërfaqeve me mure të jashtëm që do të 
mbulohen me dhè

 ̃ Hidroizolim i brendshëm nga presioni negativ i ujit për 
muret dhe dyshemetë e bodrumeve

 ̃ Veshje mbrojtëse fleksibël për struktura betonarmeje 
kundër efekteve të ngrirjes-shkrirjes dhe sulmit nga diok-
sidi i karbonit për përmirësim të qëndrueshmërisë

APLIKIMET
 ̃ 1 përbërës, shtoni vetëm ujë
 ̃ Konsistencë e adaptuashme, aplikim i 

lehtë me furçë ose mallë
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj varjes edhe 

mbi sipërfaqe vertikale
 ̃ Aftësi e mirë për mbyllje plasaritjesh
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi shumë nënsh-

tresa si betoni, llaçet e çimentos, guri, 
muret

 ̃ Mund të aplikohet mbi nënshtresa të 
lagështa

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

550932 gri e lehtë thes 20 kg 50 copë

Sika® SealTape-S
Shirit elastik hidroizolues për detajet e zonave që do shtrohen me pllaka

 ̃ Izolim i perimetrit poshtë pllakave në 
banjo (banjo private dhe publike dhe 
kuzhina), tarraca & ballkone

 ̃ Izolim i fugave vertikale dhe horizon-
tale të lëvizjes në fugat e izolimit, lidh-
jes dhe ndërtimit në cepa dhe përreth 
hyrjeve të tubave

 ̃ Përdorim i jashtëm e i brendshëm

APLIKIMET
 ̃ Elasticitet i lartë
 ̃ Hidroizolues
 ̃ Rezistencë e mirë kimike
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Rezistenca termike: -25°C deri në +60°C

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Në varësi të ashpërsisë së nënshtresës; 
për udhëzim, ~ 1,2 kg/m2/mm

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

123262 rulon 10 m 392 1 rulon copë

108349 kënd i brendshëm
set 10 copë 5 sete 250 1 kuti set

108350 kënd i jashtëm

Sika® MonoSeal 101 H
Llaç çimentoje me 1 përbërës për hidroizolim e betonit dhe mureve 

 ̃ Hidroizolim betoni, muresh dhe 
nënshtresash të suvatuara

 ̃ Për hidoizolim nën presione 
pozitive dhe negative uji

 ̃ Mbi sipërfaqe të jashtme 
muresh që do të mbulohen me 
dhe

 ̃ Gropa ashensorësh
 ̃ Mure të brendshëm bodrumesh
 ̃ Rezervuarë

APLIKIMET
 ̃ Hidroizolim efikas dhe ekonomik për 

ndërtesat ekzistente
 ̃ Aplikim i lehtë dhe i shpejtë me furçë
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj presionit pozitiv
 ̃ Rezistencë mesatare ndaj presionit 

negativ
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi beton, llaçe, 

çimentoje, gur, etj.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

500155 pluhur gri thes 25 kg 50 copë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

606871 pluhur gri thes 25 kg 50 copë

 ̃ ~ 1.5 kg /m²/mm trashësie shtrese 
KONSUMIMI

Sika® MonoTop®-160 Migrating
Llaç hidroizolues me 1 përbërës për kristalizim

 ̃ Hidroizolim elementesh betoni
 ̃ Aplikim mbi nënshtresa betoni 

dhe llaçesh për riparime
 ̃ Posaçërisht i përshtatshëm për 

aplikime në bazamente

APLIKIMET
 ̃ Krijon një strukturë kristaline për izolimin e sis-

temit të poreve kapilare të betonit
 ̃ Produkt me 1 përbërës, vetëm shtoni ujë
 ̃ Konsistencë e rrjedhshme për aplikim me furçë ose 

me spërkatje në presion të ulët
 ̃ Për hidroizolim presioni pozitiv ose negativ uji
 ̃ Ndërkapje e shkëlqyer mbi beton
 ̃ I përshkueshëm nga avujt e ujit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1.2 kg miksi/m² për shtresë
KONSUMIMI

UJIN E PIJSHËM
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SikaSeal® 105 H
Llaç për hidroizolim me 2 përbërës dhe i modifikuar me polimere 

 ̃ Hidroizolim betoni në mjedise të 
brendshme e të jashtme, muresh

 ̃ Hidroizolim i bodrumeve, qilareve, 
mureve me faqe nga dheu, rezervuarëve

 ̃ Hidroizolim i ngurtë i mureve të bodru-
meve në ndërtime të reja, rikonstruksione

APLIKIMET
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme 

(beton, gur, mure, etj.)
 ̃ Aplikim me mallë ose furçë 
 ̃ Llaç gati për përdorim: komp. A+B pa shtim uji 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Për udhëzim, ~1.9 kg/m2/mm
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

set A+B=25 kg kg

459428 lëng i bardhë A=bidon 5 kg 450 kg

500191 pluhur gri B=thes 20 kg 50 copë

SikaTop® 129 Sunshine
Llaç çimentoje për hidroizolimin dhe suvatimin përfundimtar të pishinave

 ̃ Mbrojtje sipërfaqesh betoni, për rritje qën-
drueshmërie 

 ̃ Për depozita, pishina, tubacione prej çimentoje
 ̃ Veshje hidroizoluese fleksibël për konstruksio-

net prej betonarmeje kundër ndikimit të kripës 
për shkrirje akulli, ngrirjes-shkrirjes, CO2

 ̃ Hidroizolim ballkonesh dhe verandash 
 ̃ Mbi sipërfaqe ku parashikohet qarkullim 

këmbësorësh

APLIKIMET
 ̃ Nivel i lartë hidroizolimi
 ̃ Rezistencë ndaj sforcimeve përkulëse mbi 

nënshtresë (që nuk shkaktojnë plasaritje të 
nënshtresës)

 ̃ I përshkueshëm nga avujt e ujit
 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi beton, llaç, gur, 

tulla, etj.
 ̃ Pa plasaritje nga tkurrja
 ̃ Aplikim i lehtë tavanor dhe vertikal

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 2.0 kg/m2/mm
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

set A+B=31,25 kg

copë593625 lëng i bardhë A=bidon 6,25 kg 84

593627 pluhur i bardhë B=thes 25 kg 50

SikaTop®-209 Reservoir
Mikro-llaç me 2 përbërës dhe fleksibël për hidroizolim 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

set A+B=36,1 kg

kg154559 lëng i bardhë A=bidon 9,5 kg 456
1 paletë

154547 pluhur i bardhë B=thes 26,6 kg 1277

Sikalastic®-152
Llaç çimentoje me 2 përbërës i përforcuar me fibra për hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje betoni 

 ̃ Hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje e strukturave 
hidraulike si basene, rezervuarë, tubacione betoni, 
ura dhe kanale

 ̃ Në banjo, dush, tarraca, ballkone, pishina përpara 
shtrimit të pllakave me kollë

 ̃ Hidroizolim dhe mbrojtje e mureve të jashtëm që 
do të mbulohen me dhe

 ̃ Hidroizolim i brendshëm i mureve dhe dyshemeve 
në bodrume me presion të lehtë negativ uji

 ̃ Veshje mbrojtëse, kundër karbonimit të sipër-
faqeve prej betoni

APLIKIMET
 ̃ Produkt gati për përdorim
 ̃ Mbyllje plasaritjesh, edhe në tem-

peraturë të ulët
 ̃ Rezistencë kundër kripës për shkrirje 

akulli dhe dioksidit të karbonit
 ̃ Aplikim edhe në mjedis me lagështi
 ̃ Aplikim edhe mbi nënshtresa lehtë-

sisht të lagështa
 ̃ Nuk varet: aplikim i lehtë vertikal
 ̃ Ndërkapje e shkëlqyer mbi beton, 

llaçe çimentoje, gur, mure 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Varet nga ashpërsia e nënshtresës, për udhëzim, ~ 1,8 kg/m2/mm.
KONSUMIMI

 ̃ Hidroizolim i brendshëm dhe mbro-
jtje e konstruksioneve, të hapura ose 
të mbyllura, të ajrosura ose gjysëm të 
ajrosura, si: rezervuarë uji të pijshëm, 
zjarrfikjeje apo ujitjeje, pishina, kanale

APLIKIMET
 ̃ Produkt i certifikuar për kontaktin me ujin 

e pijshëm
 ̃ Produkt gati për përzierje
 ̃ I papërshkueshëm nga uji
 ̃ Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa 

betoni, llaçesh, tullash, guri
 ̃ Modul i ulët elasticiteti, me mundësi 

ngushtimi të plasaritjeve kapilare 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 2.7 - 3.6 kg/m² për dy shtresa & 
trashësi totale aplikimi 1.5-2 mm 

KONSUMIMI
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KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

set A+B=33 kg set

558426 lëng A=bidon 8 kg 60
copë

558427 pluhur gri B=thes 25 kg 50
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SikaFill®-100
Veshje elastike për hidroizolimin e tarracave/çative

SikaFill®-200 Fiber
Veshje elastike me fibra qelqi për hidroizolimin e tarracave/çative

 ̃ Hidroizolim tarracash me nënshtresa të 
ndryshme: pllaka shumë poroze, poliuretan 
të aplikuar me pompë pneumatike, çimento 
me fibra, zinku, alumini, druri, pllaka, tulla, 
llaçe, beton, asfalt

 ̃  Mbrojtje e mureve ndarës kundër filtrimit 
të ujit: mure anësore vertikalë, tubacione, 
mbyllje fugash dhe plasaritjesh, riparim 
pllakash dhe ulluqesh

APLIKIMET

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

510166
e bardhë

kovë 5 kg 96
copë

510165 kovë 20 kg 33

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

581997 e bardhë kovë 1 kg 12 396 1 kuti copë

 ̃ Nuk depërtohet nga uji i shiut
 ̃ Elasticitet i lartë
 ̃ Mund të shkelet
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj vjetrimit
 ̃ Aplikim i lehtë me metoda konvencionale
 ̃ Depërtim i mirë mbi nënshtresë dhe në 

plasaritje
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
 ̃ Me bazë uji, jo toksik, jo i djegshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Çati dhe tarraca: të paktën 2 kg/m² në 2 ose më shumë shtresa
 ̃ Mure vertikale: të paktën 1 kg/m² të aplikuar në 2 shtresa

KONSUMIMI

 ̃ Hidroizolim tarracash me nënshtresa të 
ndryshme: pllaka shumë poroze, poliuretan 
të aplikuar me pompë pneumatike, çimento 
me fibra, zinku, alumini, druri, pllaka, tulla, 
llaçe, beton, asfalt

 ̃  Mbrojtje e mureve ndarës kundër filtrimit 
të ujit: mure anësore vertikalë, tubacione, 
mbyllje fugash dhe plasaritjesh, riparim 
pllakash dhe ulluqesh

APLIKIMET
 ̃ Nuk depërtohet nga uji i shiut
 ̃ Elasticitet i lartë
 ̃ Mund të shkelet
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj motit
 ̃ Aplikim i lehtë me metoda konvencionale
 ̃ Depërtim i mirë në plasaritje
 ̃ Mund të përdoret në zona me lëvizje 

zgjerimi pa shkaktuar plasaritje
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shum nënshtresa
 ̃ Me bazë uji, jo toksik, jo i djegshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Të paktën 2 kg/m2 të aplikuar                                                                                                     
në dy ose më shumë shtresa

KONSUMIMI

Sikalastic®-612
Membranë e lëngshme PUR me 1 përbërës dhe kosto efikase për hidroizolim, teknologjia MTC

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

514528

e bardhë

kovë 1 kg 18 324 1 KUTI

copë515706 kovë 5 kt 72

515703 kovë 15 lt 33

 ̃ Hidroizolim çatish/tarracash në ndërtime të reja & rikonstruksione
 ̃ Për çati/tarraca me zona të ndërlikuara detajesh, edhe me akses të kufizuar
 ̃ Për zgjatje me kosto efikase të ciklit të jetës së çative/tarraceve të dëmtuara
 ̃ Hidroizolim nën pllakat e ngjitura me kollë në ballkone dhe tarraca 

APLIKIMET

 ̃ 1 përbërës - pa përzierje, përdorim i lehtë, i shpejtë
 ̃ Aplikim me metodë të ftohtë
 ̃ Membranë pa bashkime
 ̃ Mund të përforcohet ku kërkohet
 ̃ Mund të rivishet me lehtësi kur nevojitet - pa hequr veshjen ekzistuese
 ̃ Ekonomik - zgjatje efikase të ciklit të jetës të çative/ tarracave të dëmtuara
 ̃ I përshkueshëm nga avulli - transpirim i nënshtresës
 ̃ Elastik - fleksibël edhe në temperatura të ulëta
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumicën e nënshtresave
 ̃ Tharje e shpejtë - pa dëmtim nga shiu pothuajse menjëherë pas aplikimit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Pa përforcim: ~ 0,7 - 2,0 lt/m2 (~1,0-2,82 kg/m2) varet nga sistemi
 ̃ Me përforcim: ~2 lt/m2 (~2,82 kg/m2)

KONSUMIMI

Moisture Triggered Chemistry

10 min
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KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

474698 e bardhë kovë 18 kg 22 copë

Sikagard®-570 W Pele Elástica®+Fibras 
Membranë elastike hidroizolimi me 1 përbërës dhe e përforcuar me fibra

 ̃ Me përforcim: ~ 0,9 - 1,4 kg/ m2

 ̃ Pa përforcim: ~ 2,1 - 2,8 kg/m2 

KONSUMIMI

 ̃ Membranë e lëngshme për hi-
droizolimin e tarracave me qarkullim të 
rastësishëm këmbësorësh dhe sipër-
faqe vertikale periferike

 ̃ Mbi nënshtresa si tjegullat prej bitu-
mi, betoni, llaçet, zinku, çeliku 

APLIKIMET
 ̃ Për tarraca me qarkullim këmbësorësh
 ̃ Rezistencë ndaj CO2

 ̃ Elasticitet i lartë - mbyll plasaritjet
 ̃ Përhapje e mirë e avujve të ujit
 ̃ Ngjitje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme
 ̃ Qëndrueshmëri e lartë ngjyre/nuk zverdhet
 ̃ Aplikim edhe në trashësi të madhe
 ̃ Me bazë uji - pa tretës

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

Sika® Reemat Premium
Pëlhurë përforcuese fibrash qelqi për sistemet e membranave të lëngshme Sikalastic® 

 ̃ Përforcues për sistemet Sikalastic® dhe SikaRoof® MTC
 ̃ Për projekte të reja ndërtimi dhe rikonstruksioni
 ̃ Për çati / tarraca me shumë detaje dhe gjeometri të 

ndërlikuar edhe kur aksesi është i kufizuar

APLIKIMET

 ̃ Aplikim i thjeshtë & i shpejtë
 ̃ Përshtatet lehtë në detajet e ndërlikuara
 ̃ Siguron trashësinë e saktë të shtresës së parë bazë
 ̃ Përmirëson vetitë e sistemit për ngushtimin e plasaritjeve
 ̃ Përforcon vetitë mekanike të sistemit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

514526 1,25 X 90 m rulon 112,5 m2 1800 m2

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CESikalastic®-570 Top Coat
Veshje përfundimtare PU me reflektivitet diellor për sistemet e hidroizolimit 
të tarracave Sikalastic®

 ̃ Veshje përfundimtare me rezistencë ndaj UV për sistemet e hi-
droizolimit të tarracave/ çative Sikalastic®-612 dhe Sikalastic®-614

 ̃ Veshje përfundimtare me reflektivitet të lartë (RAL9016) 
 ̃ Veshje përfundimtare PU alifatik me qëndrueshmëri ngjyre për 

përdorim mbi tarraca që nuk grumbullojnë ujë

APLIKIMET

 ̃ Rezistencë ndaj ekspozimit UV – reflektivitet i lartë (RAL9016) dhe 
rezistencë ndaj zverdhjes 

 ̃ Elasticitet i lartë dhe mbyllje plasaritjesh – ruan fleksibilitetin edhe në 
temperatura të ulëta

 ̃ Me bazë uji dhe përmbajtje e ulët VOC
 ̃ 1 përbërës, përdorim i lehtë dhe i shpejtë
 ̃ Mund të rivishet me lehtësi, pa hequr shtresën e mëparshme
 ̃ I përshkueshëm nga avujt e ujit – lejon transpirimin e nënshtresës
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj kimikateve të atmosferës
 ̃ 12 muaj jetëgjatësi

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

539619
RAL 9016

kovë 5 lt 72
copë

523732 kovë 15 lt 33

 ̃ Në 1 ose 2 shtresa: ≥ 0,2–0,3 l/m² (≥ 0,25–0,375 kg/m²)
KONSUMIMI
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Sika® Concrete Primer
Veshje elastike me fibra qelqi për hidroizolimin e tarracave/çative

Sikalastic® Metal Primer
Prajmer epoksid me 2 përbërës për nënshtresa të ekspozuara metalike dhe bituminoze

Sika® Bonding Primer
Prajmer epoksid me 2 përbërës dhe me bazë uji

 ̃ Prajmer për shumë përdorime mbi 
nënshtresa me bazë çimentoje me 
SikaRoof® MTC, sistemet Sikalastic® 
dhe Sikafloor®

APLIKIMET
 ̃ Tharje e shpejtë - mbiveshje 30 minutash
 ̃ Redukton ndjeshëm mundësinë e degazimit nga 

nënshtresat e ndjeshme
 ̃ Stabilizon sipërfaqet e pluhurosura dhe të shkrifëta
 ̃ Aplikim i lehtë me furçë ose rul
 ̃ Mund të spërkatet me rërë kuarci dhe të përdoret si 

shtresë fillestare

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.20 - 0.35 kg/m2 për shtresë
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

set A+B=11,5 lt

copë174103
lëng, e verdhë e lehtë

A=kovë 9 lt 33

174104 B=kovë 2,5 lt 33

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

set A+B=5 lt set

174125 gri A=kovë 2,5 lt
50 copë

174126 kafe B= kovë 2,5 lt

 ̃ Prajmer për aplikime kundër 
korrodimit të nënshtresave 
metalike për përdorim me: 
SikaRoof® MTC, Sikalastic®,          
Sikafloor®, Sikagard®

APLIKIMET
 ̃ Tharje e shpejtë, mbiveshja e mundur pas 6 orësh
 ̃ Mbrojtje kundër korrodimit në mjedise industriale dhe detare
 ̃ Aplikim i lehtë me furçë ose rul
 ̃ Përmirëson ndërkapjen mbi një gamë të gjerë nënshtresash metalike
 ̃ Mbron kundër migrimit të bitumit fluror apo plastifikatorëve

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 0.15 lt/m² 
KONSUMIMI

 ̃ Prajmer për sistemet: Sika Roof® MTC, 
Sikalastic®, Sikafloor® balcony, Sikagard®

 ̃ Beton, mure, pllaka, shkuma termoizol-
uese, sipërfaqe bituminoze, suva, shtresa 
çimentoje dhe llaçe 

APLIKIMET
 ̃ Tharje e shpejtë - mbiveshja e mundur pas 1 - 2 orësh
 ̃ Kohë e gjatë punueshmërie - deri në 12 orë
 ̃ Me pak erë - produkt me bazë uji
 ̃ Konsolidon sipërfaqet me pluhur ose të shkrifëta
 ̃ Bën të njëtrajtshme absorbueshmërinë e nënshtresës
 ̃ Përmirëson ngjitjen mbi shumë lloje nënshtresash
 ̃ Aplikim i lehtë me furçë ose rul

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.10 - 0.30 kg/m²/shtresë
KONSUMIMI KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

174274

lëng 
qumështor, 

i gjelbër

set A+B=kovë 5 lt 72

copë
set A+B=kovë 15 lt

174100 A=kovë 12 lt
33

174101 B=kovë 3 lt

Sika® Drain-S
Fletë sintetike drenazhimi

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

175615 2x30m, kafe rulon 60 m2 900 1 rulon m2

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

479944 2,4 X 20 m rulon 48 m2 288 1 rulon m2

 ̃ Fletë mbrojtëse për sistemet e 
hidroizolimit dhe për lehtësimin e 
largimit të ujërave në struktura nën-
tokësore si kopshte, mure mbajtës, 
bazamente urash

 ̃ Mbrojtje e sistemeve të hidroizolimit 
nëpër tunele, çati, green roofs, etj.

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë e lartë kimike
 ̃ Rezistencë ndaj depërtimit të rrënjëve
 ̃ Zgjidhje shumë ekonomike
 ̃ Instalim i lehtë
 ̃ Rezistencë e lartë mekanike

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

Sika® Drain Geo S 

Fletë sintetike drenazhimi me gjeotekstil të ngulitur

 ̃ Fletë mbrojtëse e sistemeve të 
hidroizolimit dhe për lehtësimin e 
largimit të ujërave nëpër struktura 
nëntokësore si kopshtet, mure mba-
jtës, bazamente urash.

 ̃ Mbrojtje e sistemeve të hidroizolimit 
nëpër tunele, green roofs, etj.

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë e lartë kimike
 ̃ Rezistencë ndaj depërtimit të rrënjëve
 ̃ Zgjidhje shumë ekonomike
 ̃ Instalim i lehtë
 ̃ Rezistencë e lartë mekanike

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
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KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

492526
SikaRoof® Felt A-200 HF, 

i bardhë me bazë PP

rulon 2.2 X 50m
4290

1 rulon m2471032
SikaRoof® Felt A-300F, 

shumëngjyrësh me bazë PP

469133
SikaRoof® Felt M-500F, 

shumëngjyrësh me bazë PP
2970

 ̃ Si shtresë nivelimi, mbrojtëse, ndarëse dhe drenazhimi në 
aplikime hidroizolimi bazamentesh, tunelesh dhe tarracash

APLIKIMET

Gjeotekstile 

Gjeotekstile të pathurura me bazë polipropileni/poliesteri

 ̃ Rezistencë ndaj bitumit
 ̃ Nuk dekompozohet
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj sulmit bakterial
 ̃ Cikël i gjatë jete
 ̃ Të riciklueshme
 ̃ Rezistente ndaj vjetrimit
 ̃ Rezistente ndaj të gjithë faktorëve natyrorë që 

ekzistojnë dhe veprojnë në tokë dhe ndaj akuiferëve 
nëntokësorë

 ̃ Të përshtatshme për kontaktin me ujin e butë 
(agresiv ndaj betonit)

 ̃ Fleksibël në temperatura të ulëta
 ̃ Aplikim edhe mbi nënshtresa të thata e të lagështa

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

56130 bezhë, 1,5mm (2 x 20m) rulon 40 m2 840 1 rulon m2

Sikaplan® G-12/ G-15
Membranë PVC-je për hidroizolimin e tarracave me mbërthim mekanik

Sikaplan® SGmA-15
Membranë polimere për hidroizolimin e tarracave me balast

 ̃ Membranë për hidroizolimin e 
tarracave të sheshta të ekspozuara: 
sisteme me mbërthim mekanik.

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë ndaj rrezatimit të UV
 ̃ Rezistencë ndaj erës
 ̃ Përshkueshmëri e lartë e avujve të ujit
 ̃ Rezistencë ndaj ndikimeve të mjedisit
 ̃ Saldim me ajër të nxehtë
 ̃ E përforcuar me poliester
 ̃ E riciklueshme

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Membranë hidroizolimi tarracash 
me balast [p.sh. zhavorr, pllaka betoni, 
green roofs (intensive, ekstensive), 
tarraca me qarkullim: shtrim i lirë me 
balast, tarraca të gjelbra (green roofs), 
tarraca në përdorim

APLIKIMET
 ̃ Qëndrueshmëri e lartë përmasash për 

shkak të pëlhurës përforcuese me fibra 
qelqi

 ̃ Përshkueshmëri e lartë e avujve të ujit
 ̃ Rezistencë ndaj ndikimeve të mjedisit
 ̃ Rezistencë ndaj ndikimeve mekanike
 ̃ Rezistencë ndaj mikroorganizmave
 ̃ Rezistencë ndaj depërtimit të rrënjëve
 ̃ Saldim me ajër të nxehtë
 ̃ I riciklueshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

EN 13956

 EN
 13

95
6 

    
     

   EN 13956           EN
 13956 CE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

162861
gri e hapur, 

1,2mm rulon 40 m2

(2x20m)

920
1 rulon m2

57791
gri e hapur, 

1,5mm
840
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Sikaplan® TM-12/ TM-15
Membranë polimere me bazë TPO për hidroizolimin e tarracave

 ̃ Membranë për hidroizolim 
tarracash të sheshta të ek-
spozuara

 ̃ Vendoset me fiksim meka-
nik dhe shtrim të lirë

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë ndaj kushteve të motit, 

erës dhe rrezatimit UV
 ̃ Fleksibilitet i shkëlqyer në temper-

atura të ulëta
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj ngarkesave për 

shkak të përplasjeve
 ̃ Mund të saldohet
 ̃ Kompatibël me bitumin e vjetër
 ̃ E riciklueshme

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

480777 1,2 mm, e bardhë 2x25m rulon 50m2 1050
1 rulon m2

480760 1,5 mm, e bardhë 2x20m rulon 40m2 840

Sikaplan® WP-1100
Membranë hidroizolimi strukturash nëntokësore

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

57390 15 HL, 1,50 mm rulon 2,2x20 
(44m2)

880
1 rulon m2

57291 20 HL, 2,0 mm 660

 ̃ Hidroizolim strukturash 
nëntokësore

 ̃ Veshje mbrojtëse nëpër kan-
ale, rezervuarë uji të pastër

APLIKIMET
 ̃ Pa plastifikues DEHP (DOP)
 ̃ Shtresë sinjalizuese që tregon dëm-

timet
 ̃ Fleksibilitet, rezistencë ndaj tërheqjes 

dhe zgjatim multi-aksial të optimizuara
 ̃ Material elastik - fleksibël në temper-

atura të ulëta
 ̃ E përshtatshme për kontakt me ujin e 

butë acid dhe mjediset alkaline
 ̃ Rezistencë ndaj depërtimit të rrënjëve 

dhe mikroorganizmave
 ̃ Mund të saldohet
 ̃ Mund të instalohet mbi nënshtresa të 

lagështa por edhe të lagura
 ̃ Qëndrueshmëri e përkohshme ndaj 

rrezatimit UV, vetëm për gjatë instalimit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

EN 13956

 EN
 13

95
6 

    
     

   EN 13956           EN
 13956 CE

EN 13491

 EN
 13

49
1  

    
     

  EN 13491           EN 13491 CE
EN 13967

 EN
 13

96
7  

     

      
EN 13967           EN

 13967 CE

Sika® MultiSeal
Shirit bituminoz vetëngjitës për izolim

Sika® MultiSeal BT
Shirit vetëngjitës butilik për izolime

 ̃ Izolim dhe riparim kundër hyrjes 
së ujit në: çati (përfshirë fletët e 
llamarinës), plasaritje ndërtesash, 
membranat bituminoze

APLIKIMET
 ̃ Aplikim shumë i lehtë
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi shumë nënshtresa
 ̃ I vetëngjitshëm
 ̃ Kompatibël me nënshtresat bituminoze
 ̃ Mund të lyhet
 ̃ Mund të aplikohet në temperatura të ulëta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

3858

gri

rulon 5cmX10m 6 732

1 kuti copë

3732 rulon 10cmX10m 3 366

3733 rulon 15cmX10m 2 244

3735 rulon 30cmX10m
1

122

122846 rulon 100cmX10m 30

170693
gri alumini

rulon 10cmX10m 3 366

170695 rulon 15cmX10m 2 244

3737
ngjyrë tjegulle

rulon 30cmX10m
1

122

122845 rulon 60cmX10m 56

 ̃ Izolim dhe riparim kundër depër-
timit të ujit në: çati (përfshirë fletët 
metalike), fasada, tjegulla të thyera, 
ulluqe që rrjedhin, oxhaqe, tubacionet 
e sistemeve të kondicionimit, karavane 
dhe rimorkio, konteinerë, tubacionet e 
sistemeve të ajrosjes

APLIKIMET

 ̃ Aplikim shumë i lehtë
 ̃ Aplikim me metodën e ftohtë
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi plastikë, qelq, çelik, 

polikarbonat, dru dhe shumica e materialeve 
të zakonshme të ndërtimit

 ̃ Ndërkapje e mirë në temperatura të ulëta
 ̃ Nuk ndikohet nga kushtet e motit
 ̃ Qëndrueshmëri ndaj nxehtësisë
 ̃ Nuk rrjedh në temperatura të nxehta
 ̃ Nuk njollos me vaj sipërfaqet
 ̃ Rezistencë ndaj grisjes, vjetrimit, UV
 ̃ Pa tretës

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

428260 rulon gri 10cm X 10mt 3 366 1 kuti copë
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Sika® Injection-105-RC 

Shkumë elastike e injektueshme PUR për ndalim të përkohshëm të ujit

 ̃ Për ndalim të përkohshëm të ujit në depërtime shumë të 
mëdha, në plasaritje e lëvizshme dhe të palëvizshme, fugat apo 
zgavrat tek betoni, tullat dhe gurin natyror, si dhe në punime 
themelesh, mure mbështetjeje.

 ̃ I përshtatshëm për struktura ku priten lëvizje të vogla.
 ̃ Për të arritur izolim të përhershëm të plasaritjeve, duhet të 

injektohet në vijim Sika® Injection-201 CE ose Sika® Injection-203.

APLIKIMET

 ̃ Reaksioni nuk ndodh pa kontakt të drejtpërdrejtë me ujin
 ̃ Mund të injektohet si sistem me 1 përbërës
 ̃ Raporti i përzierjes 1:1 lejon aplikim të thjeshtë dhe të sigurt 

me pompa 1 ose 2 komponentëshe
 ̃ Shkalla e zgjerimit të lirë të shkumës në kontakt me ujin 

është deri në 15 herë
 ̃ Shpejtësia e reaksionit (formimi i shkumës) ndikohet nga 

temperaturat e materialit të përzierë, struktura dhe kontakti 
me ujin si edhe kushtet hidrodinamike

 ̃ Në temperatura të ulëta (nën +10°C mund të përshpejtohet 
me Sika® Injection AC-10

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

set A+B=21 kg

kg182666 pa ngjyrë A=bidon 10 kg 500

182667 kafe B=bidon 11 kg 550

Sika® Injection AC Accelerator

153546 AC-10 enë 1 kg 99 kg

Sika® Injection-201-CE 

Rrëshirë e injektueshme elastike PUR për hidroizolim të përhershëm

Sika® Injection-306
Rrëshirë e injektueshme elastike poliakrilike për hidroizolim të përhershëm

 ̃ Hidroizolim i përhershëm me pak 
fleksibilitet për të absorbuar lëvizje 
të kufizuar, të plasaritjeve të thata, 
të lagështa ose me ujë dhe fugave në 
beton, tulla dhe gur natyror

 ̃ Për injektimin e SikaFuko®- System 
(nuk mund të injektohet sërish!)

 ̃ Mbi plasaritje me përmbajtje uji nën 
presion hidrostatik, duhet bërë injektim 
paraprak me Sika® Injection-101 RC

APLIKIMET
 ̃ Përherë elastik, përthith lëvizje elastike
 ̃ Pa tkurrje në kushtet vijuese të thata
 ̃ Për shkak të viskozitetit të ulët mund të 

depërtojë në plasaritje me gjerësi >0.2 mm
 ̃ Sika® Injection-201 CE i tharë është inert dhe 

me rezistencë kimike
 ̃ Pa tretës
 ̃ Në temperatura të ftohta (< +10°C)
 ̃ Përshpejtohet me Sika® Injection AC-20
 ̃ Mund të injektohet si një sistem me 1 përbërës

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Kohë e adaptueshme tharjeje midis 10 dhe 60 
minutash

 ̃ Elasticitet i përhershëm, mund të përthithë 
lëvizje të kufizuara

 ̃ Mundësi përthithjeje dhe çlirimi të lagështisë
 ̃ Rrëshirë akrilike pa tretës
 ̃ Vlerë e lartë pH nga 9 deri në 10
 ̃ Viskozitet shumë i ulët krahasuar me ujin
 ̃ Kur thahet është i patretshëm në ujë dhe 

hidrokarbure dhe rezistent ndaj acideve dhe 
alkaleve

 ̃ Mund të përdoret në zonat e mbrojtjes së 
ujërave nëntokësorë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

177921 set A+B+C 17,16 kg 30 set

 ̃ Për riparimin me anë të injektimit të 
membranave hidroizoluese që janë dëmtu-
ar (sistem me 1 dhe 2 shtresa).

 ̃ Sistem izolimi të jashtëm post-kon-
struksioni për fugat e ndërtimit dhe fugat 
me përhapje të kufizuar lëvizjeje ose fugat 
e tubave të drenazhimit, që janë ose që 
do të, mbulohen me dhè të lagësht ose të 
ngopur me ujë.

 ̃ Për injektimin e tubave për injektim 
SikaFuko® për izolim fugash ndërtimi

 ̃ Për izolimin e plasaritjeve dhe zgavrave 
me përmbajtje uji.

 ̃ Për krijimin e mureve të rinj izolues në 
kushte me dhè të lagësht ose të ngopur 
me ujë, që ndodhen në afërsi të ndërtesës 
ose brenda strukturës së ndërtesës.

APLIKIMET

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

set A+B=20,6 kg

kg182583 pa ngjyrë A=bidon 10 kg 500

182584 kafe B=bidon 10,6 kg 530

Sika® Injection AC Accelerator

152750 AC-20 enë 1 kg 99 kg

EN 1504-5 

EN 1504-5 

EN 1504-5 

EN 
15

04
-5 CE
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Sika® Igolflex®P-10 GR
Prajmer bituminoz me bazë tretësi për aplikimin e membranave bituminoze

 ̃ Përmirëson ngjitjen e 
membranave bituminoze 

 ̃ Mbrojtje konstruksionesh 
metalike ose betoni

APLIKIMET
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Produkt ekonomik
 ̃ Ngjitje e shkëlqyer mbi nënshtresa të 

ndryshme
 ̃ Rezistencë ndaj ujit, lagështisë, tretë-

sirave të holluara acide dhe alkaline
 ̃ Rezistencë ndaj acideve të rrënjëve dhe 

tokës
 ̃ Viskozitet i lartë, mbyll plasaritjet
 ̃ Jo i djegshëm dhe pa erë
 ̃ Jo toksik

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0,4 - 0,8 kg/m2/ shtresë
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

633179 pastë e zezë kovë 5 kg 120 copë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

633178 lëng i zi kovë 18 kg 648 kg

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

633173
emulsion kafe 

e errët

kovë 5 kg 500

kg633175 kovë 17 kg 561

633174 fuçi 200 kg 800

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

633176 lëng, e zezë-
kafe

kovë 18 kg 594
kg

633177 fuçi 220 kg 880

 ̃ Aplikim me furçë, rul ose spërkatje pa ajër
 ̃ Gati për përdorim
 ̃ Depërtim shumë i mirë mbi nënshtresa 

betoni ose llaçi
 ̃ Aplikim edhe mbi sipërfaqe druri

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Sipërfaqe betoni: ~ 250-300 gr /m²  
 ̃ Sipërfaqe metalike: ~ 100-150 gr /m² 

KONSUMIMI

Sika® Igolflex®-171 GR
Emulsion bituminoz anionik për mbrojtje

 ̃ Përdorim në shumë aplikime të 
ndryshme dhe veçanërisht hidroizolim 
të strukturave prej betoni që do të 
mbulohen si themelet, muret mbajtës, 
dyshemetë, etj. 

 ̃ Hidroizolim dhe mbrojtje e konstruk-
sioneve prej betoni, llaçi dhe tullash

 ̃ Prajmer për membranat bituminoze 
që aplikohen me bombël

APLIKIMET
 ̃ Pa tretës, miqësor ndaj mjedisit dhe 

përdoruesit, jo i djegshëm dhe pa erë
 ̃ Ngjitje e shkëlqyer mbi nënshtresa të 

ndryshme
 ̃ Aplikim mbi nënshtresa të thata ose të 

lagështa
 ̃ Aplikim i lehtë, gati për përdorim
 ̃ Produkt ekonomik
 ̃ Rezistencë ndaj acideve të rrënjëve dhe 

tokës

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0,25-0,8 kg/m²/ shtresë
KONSUMIMI

Sika® Igolflex®-181 GR
Emulsion bituminoz elastik dhe i modifikuar me polimere 

 ̃ Aplikime të ndryshme hidroizoli-
mi: themele, mure mbajtës dhe mure 
drenazhimi, dysheme 

 ̃ Punime riparimi mbi tarraca/ çati
 ̃ Mbrojtje dhe hidroizolim konstruk-

sionesh betoni, llaçi, tullash, etj.
 ̃ Shtresë për kontroll avulli në tarracat 

e sheshta dhe të pjerrëta 

APLIKIMET

Sika® Igolflex®-079 Mastic GR
Izolues fugash tiksotropik me 1 përbërës dhe me bazë tretësi 

 ̃ Izolim i fugave vertikale dhe horizon-
tale, i plasaritjeve kapilare, në zonat e 
membranave bituminoze me vështirësi 
në akses dhe sidomos detajet

APLIKIMET
 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresa 

të ndryshme, si betoni, druri, metalet, 
veshjet bituminoze, membranat bitumi-
noze, etj. 

 ̃ Gati për përdorim 
 ̃ Qëndron plastik edhe në temperatura të 

ulëta (-20°C)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 140-150 gr/ fugë 1 cm x 1 cm x 1 m 
(thellësi x gjerësi x gjatësi)

KONSUMIMI
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Sika® BituSeal / SikaBit®
Membrana bituminoze për hidroizolim të aplikuara me flakë

KODI PRODUKTI PËRSHKRIMI PALETA NJËSIA

Seria  Sika® BituSeal

481714 Sika® BituSeal T-225 PF (-5°C) 1x10m APP, 2,5 kg, polietilen 460

m2162247 Sika® BituSeal T-240 PG (-5°C) 1x10m APP, 4 kg, polietilen 300

157359 Sika® BituSeal T-245 MG (-5°C) 1x10m APP, 4,5 kg, mineral 270

Seria SikaBit®

615163 SikaBit® VB P30-0 ALU 1x10m APP, 3 mm, alumin

m2

609821 SikaBit® VB P30-10 GF Sand 1x10m APP, 3 mm, fibër qelqi

625176 SikaBit® PRO P-30-0 Sand 1x10m APP, 3 mm, polietilen

625172 SikaBit® PRO P40G-0 MG 1x10m APP, 4 kg, polietilen

625416 SikaBit® PRO P45G-0 MG 1x10m APP, 4,5 kg, polietilen

625171 SikaBit® PRO P50G-0 MG 1x10m APP, 5 kg, polietilen

611070 SikaBit® PRO P30-5 Sand 1x10m APP, 3 mm, polietilen

611059 SikaBit® PRO P40G-5 MG 1x10m APP, 4 kg, polietilen

611071 SikaBit® PRO P45G-5 MG 1x10m APP, 4,5kg, polietilen

611054 SikaBit® PRO P50G-5 MG 1x10m APP, 5 kg, polietilen

Kundër depërtimit të rrënjëve

626253 SikaBit® PRO P40-10 PE RT 1x10m APP, 4 mm, polietilen m2

Drenazhim & mbrojtje

637738 SikaBit® P50G DRAINAGE 1x7,5m APP, 5 kg, polietilen m2

Shënim: sasia minimale e porosisë për çdo kod është 1 paletë

 ̃ Mbrojtje nga lagështia dhe hidroizolim i mureve nëntokësore 
që i nënshtrohen lagështisë së tokës

 ̃ Hidroizolim i tarracave të sheshta, poshtë shtresave mbrojtëse 
ose balastit

 ̃ Hidroizolim në tarraca të sheshta dhe të ekspozuara

APLIKIMET

 ̃ Rezistencë e lartë ndaj vjetrimit
 ̃ Rezistente ndaj fenomeneve të motit
 ̃ Qëndrueshmëri përmasash
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj tërheqjes dhe zgjatjes
 ̃ Aplikim i lehtë me flakë
 ̃ Fleksibilitet në temperatura të ulëta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
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Hidroizolim 
Izolim & ngjitje

IZOLUESIT elastikë Sikaflex® dhe Sikasil® janë produkte me performancë të lartë me 
rezistencë të pakrahasueshme ndaj kushteve të mjedisit dhe sforcimit kimik. Fitojnë lëvizje 
pa humbur ngjitjen e tyre me elementet pranë konstruksionit. Përveç izoluesve për pjesën 
e jashtme të ndërtesave, Sika disponon një gamë të gjerë produktesh për izolim edhe në 
pjesën e brendshme të tyre, për rezervuarët, dyshemetë industriale, fugat e aeroporteve, 
etj. Në lidhje me kuptimin e ngjitjes së konstruksionit, ky përmban zgjidhje për ngjitjen e 
elementëve mbi nënshtresa të llojeve të ndryshme si betoni, guri natyror, tullat, etj. duke 
përdorur mjete kimike. Kategoritë e ngjitjes përfshijnë ngjitjen joelastike (p.sh. ngjitje në 
shkallë të gjerë e elementeve të parafabrikuara të betonit në ura) dhe ngjitjen elastike 
(p.sh. ngjitja e metalit mbi beton). Ndryshimi kryesor ndërmjet tyre është se gjatë ngjitjes 
joelastike, elementi që vendoset në fund duhet të sillet si një tërësi e plotë, ndërsa gjatë 
ngjitjes elastike lejohen deformimet e secilit prej elementeve të ngjitura për shkak të 
lëvizjeve të pakontrolluara, shformimeve termike, etj. 
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Sikaflex®-111 Stick & Seal   

Ngjitës dhe izolues fleksibël

 ̃ Ngjitës për: beton, mure, gurë, 
qeramikat, drurin, metalet, qelqin, 
plastikat si PVC, PA, PET, EPS/XPS

 ̃ Izolues për fuga vertikale dhe 
horizontale

APLIKIMET

 ̃ 100 aplikime pikësore me d=30mm dhe trashësi 4mm
 ̃ kordon 15m me d=5mm (~20ml / metër linear)

KONSUMIMI

Sikaflex®-112 Crystal Clear  

Ngjitës dhe izolues transparent

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

578364 e bardhë
tubetë 290 ml 12 1296 1 KUTI COPË

586637 e zezë

Sikaflex®-118 Extreme Grab
Ngjitës për ndërtimin

 ̃ Ngjitës për ngjitjen e shumë ele-
menteve dhe materialeve të ndërtimit 
si: beton, mure, gurë, qeramikat, druri, 
metalet, qelqi, pasqyrat

APLIKIMET
 ̃ Mbërthim fillestar shumë i lartë
 ̃ Fiksim i objekteve të rënda pa fiksim 

të përkohshëm
 ̃ Punueshmëri e mirë
 ̃ Çlirime shumë të ulëta
 ̃ Ngjitës-izolues me markë CE

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

Izolim & ngjitje Izolim & ngjitje

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

580965 transparent tubetë 290 ml 12 1344 1 KUTI COPË

 ̃ Ngjitës për: beton, mure, gurë, 
qeramikat, druri, metalet, qelqi, 
PVC

 ̃ Izolues për izolim përreth dy 
elementeve të ngjitura

APLIKIMET
 ̃ Transparent
 ̃ Mbërthim fillestar i mirë
 ̃ Çlirime shumë të ulëta
 ̃ Ngjitës-izolues me markë CE

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

564091 e bardhë tubetë 290 ml 12 1296 1 kuti copë

SikaBond® T-2 
Ngjitës elastik & me rezistencë të lartë për ndërtimin

 ̃ Ngjitje në mjedise të brendshme e të 
jashtme të: parvazeve të dritareve, pllakave, 
blinduesve, paneleve mbrotjëse, tabelave sin-
jalizuese, elementeve të parafabrikuara

 ̃ Ngjitet mirë mbi beton, tulla, gurë, pllaka, 
qeramikat, drurin, alumimin, çelikun, suvanë, 
PVC-në e fortë, GFRP dhe PU

APLIKIMET
 ̃ Ngjitje fillestare e fuqishme
 ̃ Fiksim pa shirita, visa ose pyka
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
 ̃ Kapacitet i lartë për mbartje ngarkese
 ̃ Shmang korrodimin galvanik
 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Veti elastike, amortizim i zhurmave
 ̃ Rezistencë ndaj vibrimit dhe goditjes
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj ndikimit të motit
 ̃ Mund të smerilizohet
 ̃ Çlirime shumë të ulëta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Ngjitet mirë mbi nënshtresë pa trajtim paraprak
 ̃ Ngjitet mirë mbi beton të lagësht
 ̃ Kompatibilitet me shumicën e nënshtresave, EPS/XPS
 ̃ Kompatibilitet me bitumin
 ̃ Rezistencë mekanike e mirë
 ̃ Rezistencë ndaj ndikimit të motit
 ̃ Ngjitës-izolues me markë CE

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 100 aplikime pikësore me d=30mm dhe trashësi 4mm
 ̃ kordon 15m me d=5mm (~20ml / metër linear)

KONSUMIMI

 ̃ 100 aplikime pikësore me d=30mm dhe trashësi 4mm
 ̃ kordon 15m me d=5mm (~20ml / metër linear)

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

82681 e bardhë tubetë 300 ml 12 1344 1 kuti copë

 ̃ ~  44 ml / metër linear
KONSUMIMI

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1

 F EXT-INT
CC 20HM

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1

 F EXT-INT
CC 20HM
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Sikaflex® Construction+
Izolues elastik për fugat e fasadave prej betoni

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

443751 gri betoni
tubetë 300 ml 1344

1 kuti copë
443755 e bardhë

438640 gri betoni
sallam 600 ml 960

437308 e bardhë

 ̃ Për fugat e ndërtimit dhe lidhjes mbi fasadat e betonit
APLIKIMET

 ̃ Rezistencë shumë e mirë ndaj vjetrimit 
dhe ndikimeve të motit

 ̃ Lëvizje fuge ± 35% (ASTM C179)
 ̃ Tharje pa krijim flluskash
 ̃ Punueshmëri shumë e mirë
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
 ̃ Pa tretës
 ̃ Çlirime shumë të ulëta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

Izolim & ngjitje Izolim & ngjitje

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

997 e bardhë 

tubetë 300 ml 12 1344

1 KUTI COPË

1084 kafe 

8476 gri e lehtë

8477 bezhë

410176 gri e lehtë
sallam 600 ml 20 960

410269 e bardhë

 ̃ Ngjitës për: beton, mure, gurë, qeramika, dru, metal, qelq
 ̃ Izolues për fuga vertikale dhe horizontale

APLIKIMET

 ̃ 1 tubetë 300 ml / 3 metra linearë fuge (10x10mm)
 ̃ 1 sallam 600 ml / 6 metra linearë fuge (10x10mm)

KONSUMIMI

Sikaflex®-11 FC+ 
Ngjitës elastik për shumë përdorime dhe izolues fugash

 ̃ Aftësi lëvizjeje ± 35%
 ̃ Ngjitet mirë mbi nënshtresë pa trajtim paraprak
 ̃ Rezistencë e mirë mekanike 
 ̃ Rezistencë ndaj ndikimit të motit
 ̃ Çlirime shumë të ulëta
 ̃ Ngjitës-izolues me markë CE

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 tubetë 300 ml / 3 metra linearë fuge (10x10mm)
 ̃ 1 sallam 600 ml / 6 metra linearë fuge (10x10mm)

KONSUMIMI

     EN 15651-4  

EN
 15

65
1-

4 
     

      
   EN 15651-4              EN

 15651-4

PW EXT-
INT CC

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1

F EXT-INT
CC

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1

F EXT-INT
CC
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SikaHyflex®-250 Facade   

Izolues profesional me performancë të lartë për fugat e betonit, 
mureve dhe sistemet e termoizolimit të jashtëm

 ̃ Izolim elastik fuge dhe hidroizolim i fugave të lëvizjes dhe 
lidhjes në sistemin mbështjellës të ndërtesës

 ̃ Për shkak të modulit të ulët është gjithashtu i përshtatshëm 
për sistemet e termoizolimit të jashtëm

APLIKIMET

 ̃ Rezistencë shumë e mirë ndaj ndikimit të motit
 ̃ Aftësi lëvizjeje +100 / -50% (ASTM C 719)
 ̃ Tharje pa flluska
 ̃ Sforcim i ulët i nënshtresës
 ̃ Punueshmëri shumë e mirë
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
 ̃ Pa tretës
 ̃ Çlirime shumë të ulëta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 sallam / 6 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)

KONSUMIMI

Izolim & ngjitje Izolim & ngjitje

Sikaflex® PRO-3
Izolues poliuretani për fugat e dyshemeve dhe aplikime të tjera në ndërtim

 ̃ Izolim i fugave vertikale dhe horizontale në 
mjedise të brendshme dhe të jashtme si në: 
industrinë ushqimore, dhoma me higjienë të 
lartë, impiantet e tratimit të ujërave të ndotur, 
tunelet

 ̃ Izolim i fugave vertikale dhe horizontale në: 
dysheme, zona qarkullimi këmbësorësh, ven-
det e parkimit të automjeteve, magazina, zona 
prodhimi

APLIKIMET
 ̃ Aftësi lëvizjeje ± 35%
 ̃ Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
 ̃ Tharje pa flluska
 ̃ Mund të lyhet
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë materiale ndërtimi
 ̃ Çlirime shumë të ulëta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 sallam/ 6 metra linearë fuge (10mm x 10mm)

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

410863 gri betoni sallam 600ml 20 960 1 kuti copë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

533171 e bardhë
tubetë 300 ml 12 1344

1 kuti COPË
533170 gri betoni

443605 e bardhë
sallam 600 ml 20 960

435633 gri betoni

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

422907 gri betoni
sallam 600ml 20 960 1 kuti copë

422909 e zezë

Sikaflex® PRO-3 SL 

Izolues poliuretani i vetënivelueshëm për fugat e dyshemeve dhe 
aplikime të tjera në ndërtim

 ̃ Izolim i fugave horizontale të lëvizjes dhe lidhjes 
në: dysheme, zona qarkullimi këmbësorësh, vendet e 
parkimit të automjeteve, magazina, zona prodhimi, 
industrinë ushqimore, pllakat qeramike në ndërtesa 
publike, fugat e dyshemeve në tunele

APLIKIMET
 ̃ Aftësi lëvizjeje ± 35% (ASTM C 719)
 ̃ Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
 ̃ Tharje pa flluska
 ̃ I vetënivelueshëm
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë materiale ndërtimi
 ̃ Pa tretës
 ̃ Çlirime shumë të ulëta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 sallam/ 6 metra linearë fuge (10mm x 10mm)

KONSUMIMI

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1

F EXT-INT
CC 25 LM

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1

PW EXT-
INT CC

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1

PW 
EXT-INT 
CC 25 HM
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Sikasil® C
Silikon neutral për aplikime në ndërtim dhe hidrosanitare

 ̃ Izolim fugash: xhama, pajisje hidrosanitare, 
fuga ndërtimi dhe zgjerimi

APLIKIMET
 ̃ Aplikim pa prajmer
 ̃ Rezistencë ndaj rrezatimit UV
 ̃ Rezistencë ndaj ndikimit të motit dhe 

vjetrimit
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumicën e mate-

rialeve të ndërtimit (beton, dru, metal, 
qelq, etj.)

 ̃ Çlirime të ulëta
 ̃ Fleksibilitet & elasticitet i lartë
 ̃ Jo korrodues

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 tubetë / 3 metra linearë (10 mm x 10 mm)

KONSUMIMI

Izolim & ngjitje 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

73984 transparent tubetë 300ml 12 1152 1 KUTI copë

Sika® Sanisil®
Izolues silikoni për aplikime në pajisjet hidrosanitare

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

73988 transparent
tubetë 300ml 12 1152 1 KUTI copë

73999 i bardhë

 ̃ Rezistencë afatgjatë ndaj mykut
 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresat 

joporoze
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV 

dhe ndikimeve të motit
 ̃ Pa tretës
 ̃ Elasticitet & fleksibilitet i lartë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
 ̃ Izolim në pajisjet hidrosanitare ose kudo 

tjetër kërkohet rezistencë ndaj mykut
 ̃ Kuzhina shtëpiake
 ̃ Përdorim i brendshëm dhe i jashtëm

APLIKIMET

 ̃ 1 tubetë / 3 metra linearë (10 mm x 10 mm)

KONSUMIMI

Sikasil® Universal   

Silikon acetoksid për xhamat dhe izolim kundër ndikimeve të motit

 ̃ Izolim i xhamave 
 ̃ Izolim kundër ndikimeve të motit 

mbi nënshtresat joporoze si qelqi apo 
pllakat qeramike me glazurë

APLIKIMET
 ̃ Modul i ulët
 ̃ Elasticitet & fleksibilitet i lartë
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj tkurrjes, pla-

saritjes dhe çngjyrosjes
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumëllojshmëri 

nënshtresash joporoze

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 tubetë / 2,8 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

107370 e bardhë
tubetë 280 ml 12 1152 1 KUTI COPË

107386 transparent

Sikasil® Pool   

Emulsion i modifikuar për përmirësimin e llaçeve

Izolim & ngjitje

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

162600 transparent tubetë 300 ml 12 1248 1 KUTI COPË

 ̃ Për fugat brenda dhe përreth pishinave, 
zonat me prani të përhershme uji, zona 
të lagështa, midis pllakave, beton, qelq, 
metale

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë shumë e mirë ndaj ujit
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj klorit
 ̃ Rezistencë shumë e mirë ndaj mykut
 ̃ Jo korrodues
 ̃ Elasticitet & fleksibilitet i lartë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 tubetë / 2,8 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)
KONSUMIMI

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1

F EXT-INT
CC

     EN 15651-2  

EN
 15

65
1-

2  
     

      
  EN 15651-2              EN

 15651-2

G CC
     EN 15651-3  

EN
 15

65
1-

3  
     

      
  EN 15651-3              EN

 15651-3

S

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1

F EXT-INT
CC

     EN 15651-3  

EN
 15

65
1-

3  
     

      
  EN 15651-3              EN

 15651-3

S

     EN 15651-1  

EN
 15

65
1-1

    
     

      E
N 15651-1              EN

 15651-1
F EXT-INT

CC

     EN 15651-2  

EN
 15

65
1-

2  
     

      
  EN 15651-2              EN

 15651-2

G CC
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Sikasil® SG-20   

Ngjitës strukturor silikoni me rezistencë të lartë për xhamat

Izolim & ngjitje 

 ̃ Për ngjitje strukturore të xhamave 
dhe aplikimeve të tjera ngjitjeje ku kër-
kohet performancë mekanike e lartë 
me silikon

 ̃ Produkti duhet të aplikohet vetëm 
nga profesionistë me përvojë

APLIKIMET
 ̃ Plotëson kërkesat e EOTA ETAG 002, 

EN 13022, ASTM C1184, ASTM C920 
lloji S, grada NS, klasi 25 

 ̃ Aftësi lëvizjeje ± 25%
 ̃ Rezistencë e shkëlqyer ndaj rrezati-

mit UV dhe ndikimeve të motit
 ̃ Ngjitet shkëlqyeshëm mbi qelq, 

metal, metale të veshura, plastikat 
dhe drurin

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 sallam / 20 metra linearë (10 mm x 3 mm)
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

107627 i zi sallam 600 ml 20 800 1 KUTI COPË

Sika® Mono-
Top®-109 Water-
Proofing

 ̃ Izolim, ngjitje dhe riparim: membrane 
bituminoze, muresh, elementesh të tjera 
jostrukturore në ndërtim

 ̃ Përdorim i brendshëm & i jashtëm

APLIKIMET
 ̃ 1 përbërës, gati për përdorim
 ̃ Përdorim i dyfishtë: ngjitës & izolues
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë lloje nënshtresash
 ̃ Nuk nevojitet përdorim prajmeri
 ̃ Mund të aplikohet mbi nënshtresa të lagështa

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

Sika BlackSeal® BT
Izolues fugash dhe ngjitës për ndërtimin prej butili

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

469396 i zi tubetë 300ml 12 1344 1 kuti copë

 ̃ 1 tubetë / 12 metra linearë fuge (5 mm x 5 mm)

KONSUMIMI

Sika® Primer-3 N
Prajmer me bazë tretësi për nënshtresa poroze dhe metale

Izolim & ngjitje

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

114665
transparent

shishe 250ml 6 1080
1 kuti copë

122239 shishe 1000ml 4 384

Sika® Primer-215
Prajmer për nënshtresat poroze dhe plastikat

 ̃ Për përdorimin e produkteve Sikaf-
lex®, SikaHyflex®, SikaBond®, Sikasil® 
mbi nënshtresa poroze (p.sh. beton) 
dhe metale. 

APLIKIMET
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ I padepërtueshëm nga uji
 ̃ Kohë e shkurtër tharjeje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 5-8 m2 / litër
KONSUMIMI

 ̃ Prajmer mbi plastika të ndryshme, drurin 
dhe materiale të tjera poroze përpara aplikimit 
të ngjitësave/ izoluesve Sikaflex®.

APLIKIMET

 ̃ 50 - 150 g/m2 (në varësi të porozitet të nënshtresës)
KONSUMIMI

 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Ideal për PVC të fortë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

1428 transparent shishe 250ml 6 1080 1 kuti copë
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Sikacryl® Universal Pro
Izolues akrilik universal

 ̃ Izolim i fugave të lëvizjes midis materialeve të 
ndryshme të ndërtimit (beton, dru, tulla, etj.)

 ̃ Mbushje e plasaritjeve në mure dhe tavane
 ̃ Izolim i fugave të lidhjes midis dritareve, 

mureve, dyerve, etj. 

APLIKIMET
 ̃ Mund të lyhet
 ̃ Ngjitje e mirë mbi të gjitha sipërfaqet 

poroze si tullat, betoni, druri, etj.
 ̃ Aplikim dhe pastrim i lehtë
 ̃ Nuk përshkohet nga uji pas tharjes
 ̃ Pa erë
 ̃ Veti aplikimi të mira
 ̃ Rezistencë ndaj UV
 ̃ Rezistencë ndaj shiut

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 tubetë / 3,1 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)
KONSUMIMI

Izolim & ngjitje 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

592035 e bardhë tubetë 310 ml 12 1344 1 kuti copë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

494120 e bardhë tubetë 300ml 12 1344 1 kuti copë

Sikacryl®-200
Izolues akrilik me performancë të lartë për aplikime të brendshme e të jashtme

 ̃ 1 përbërës gati për përdorim
 ̃ Mund të lyhet
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
 ̃ I transportueshëm në −10 °C (max. 24 orë)
 ̃ Përdorim i brendshëm & i jashtëm
 ̃ Aftësi lëvizjeje ±12,5%
 ̃ Rezistencë ndaj shiut

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 tubetë / 3,1 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)
KONSUMIMI

 ̃ Fugat mbi shumë lloje nënshtresash 
me lëvizje të moderuar

 ̃ Lidhjet përreth kasave të dyerve dhe 
dritareve, tubave PVC

 ̃ Përreth depërtimit të murit dhe 
tavanit

APLIKIMET
Izolim:

Mbushje plasaritjesh:
 ̃ Plasaritje jo të ekspozuara ndaj 

pranisë së përhershme të ujit

Sika® Mono-
Top®-109 Water-
Proofing

Sikacryl®-620 Fire
Izolues zjarrdurues për fuga lineare dhe depërtime

Sikasil®-670 Fire
Izolues zjarrdurues

 ̃ Izolime zjarrduruese për fugat e lidhjeve 
dhe depërtimet mbi nënshtresat poroze 
dhe joporoze

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë kundër zjarrit deri në 5 orë 

sipas EN 1366-4
 ̃ Rezistencë kundër zjarrit deri në 2 orë 

sipas EN 1366-3
 ̃ Punueshmëri e mirë
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
 ̃ Me bazë uji
 ̃ Mund të lyhet

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 sallam / 6 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)
KONSUMIMI

Izolim & ngjitje

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

483470 e bardhë sallam 600 ml 20 960 1 kuti copë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

483474 gri tubetë 300 ml 12 1344 1 kuti copë

 ̃ Për izolime zjarrduruese të fugave 
të lidhjes dhe lëvizjes mbi nënshtresat 
poroze dhe joporoze

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë kundër zjarrit deri në 4 orë 

sipas EN 1366-4
 ̃ Rezistencë shumë e mirë ndaj ndiki-

meve të motit
 ̃ Aftësi lëvizjeje ± 35% (ASTM C 719)
 ̃ Lëmohet me lehtësi
 ̃ Punueshmëri shumë e mirë
 ̃ Ngjitje e mirë mbi nënshtresa të 

ndryshme
 ̃ Tharje neutrale

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 sallam / 6 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)
KONSUMIMI
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Sika Boom® S
Shkumë e zgjerueshme poliuretani për mbushje, izolime dhe fiksime

 ̃ Izolim dhe mbushje e zgavrave
 ̃ Mbushje e fugave përreth kasave të 

dyerve dhe dritareve
 ̃ Izolim ndaj zhurmës, të ftohtit dhe 

hyrjes së rrymave të ajrit
 ̃ Mbushje përreth depërtimeve të 

kanaleve / tubacioneve / aspiratorëve
 ̃ Ngjitje të elementeve jostrukturorë 

të ndërtimit
 ̃ Përdorim i brendshëm dhe i jashtëm

APLIKIMET
 ̃ 1 përbërës gati për përdorim
 ̃ Aplikim i lehtë me pipëz
 ̃ Shkallë e lartë zgjerimi
 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Izolim termik shumë i mirë
 ̃ Amortizim akustik i efektshëm
 ̃ Pa HFC 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

Izolim & ngjitje

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

85666 e verdhë tubetë 750 ml 12 504 1 kuti copë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

595869 e verdhë tubetë 750 ml 12 1008 1 kuti copë

Sika Boom® P
Shkumë e zgjerueshme poliuretani për mbushje, izolime dhe fiksime

 ̃  Fiksim, izolim dhe mbushje të 
fugave të lidhjes përreth kasave të 
dyerve dhe dritareve, hyrjeve të tuba-
cioneve dhe pajisjeve elektrike. 

 ̃ Ofron izolim kundër zhurmës,të 
ftohtit dhe rrjedhjeve pas një aplikimi 
të vetëm.

APLIKIMET
 ̃ 1 përbërës
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Shkallë e lartë zgjerimi
 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Izolim termik shumë i mirë
 ̃ Amortizim efikas i tingujve
 ̃ Pa HFC 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

Sika Boom®-520 Low Expansion 

Shkumë poliuretani me 1 përbërës dhe zgjerim të ulët që aplikohet me pistoletë për montim dhe ngjitje

 ̃  Montime, fiksime, izolime dhe ng-
jitje të shkallëve prej druri, pervazeve 
të dritareve, mbushje të fugave të 
lidhjes përreth kasave të dyerve dhe 
dritareve, përreth hapjeve të tubave 
të kondicionimit, grilave me rula, etj. 

 ̃ Izolim kundër tingujve dhe të 
ftohtit, etj.

APLIKIMET
 ̃ Aplikim i lehtë me Sika® dispenser gun
 ̃ Dozim i lehtë dhe i saktë – konsumim i ulët
 ̃ Posaçërisht i përshtatshëm për fugat e ngushta
 ̃ Ruan elasticitetin
 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Zgjerim shumë i ulët
 ̃ Ngjitet mbi të gjitha materialet e ndërtimit
 ̃ Izolim i shkëlqyer i temperaturës
 ̃ Amortizim akustik efikas
 ̃ Pa CFC / HFC
 ̃ Nuk ngjitet mbi PTFE, PE dhe silikon

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

Sika Boom®-521 Foam Fix 

Shkumë poliuretani me tharje të shpejtë, zgjerim të ulët që aplikohet me pistoletë për 
ngjitjen e paneleve izoluese, pllakave të gipsit dhe montime në mobilieri

Izolim & ngjitje

 ̃ 1 shishe 750 ml prodhon deri në 43 l 
(± 3 l) shkumë

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

592042 shishe 750 ml 12 672 1 kuti copë

 ̃  Montime, fiksime, izolime dhe ng-
jitje të shkallëve prej druri, pervazeve 
të dritareve, mbushje të fugave të 
lidhjes përreth kasave të dyerve dhe 
dritareve, përreth hapjeve të tubave 
të kondicionimit, grilave me rula, etj. 

 ̃ Izolim kundër tingujve dhe të 
ftohtit, etj.

APLIKIMET
 ̃ Ngjitje e mirë mbi beton, nënshtresa bitumi-

noze, dru, tulla, suva, metal dhe PVC
 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Rezistencë e mirë e ndërkapjes në tërheqje
 ̃ Aplikime të brendshme dhe të jashtme
 ̃ Aplikime vertikale dhe horizontale
 ̃ Pa HFC

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 shishe mjafton për një sipërfaqje 14m2
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

592039 rozë e lehtë shishe 800 ml 12 672 1 kuti copë
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Hidroizolim 
Riparim & mbrojtje

SIKA U ju furnizon me aditivë specifikë për llaçet, llaçe të gatshme për riparime dhe një 
shumëllojshmëri zgjidhjesh për mbrojtjen e betonit. Sistemet e riparimit & mbrojtjes nga 
Sika mbulojnë aplikime në ndërtesat e zakonshme, deri tek veprat  me standarde dhe 
kërkesa të larta të ndërtesave industriale.
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KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

405299 910 S - gri kovë 4 kg 384
kg

174781 910 N - gri thes 25 kg 1000

Sika MonoTop®-910
Prajmer lidhës & mbrojtje kundër korrodimit të armaturës

 ̃ Përzierje e lehtë, shtoni vetëm ujë
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Ngjitje e shkëlqyer mbi beton dhe çelik
 ̃ Rezistencë ndaj depërtimit të ujit, klorureve
 ̃ Rezistenca mekanike të mira
 ̃ Aplikim me furçë ose pompë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
 ̃ Kontroll i zonave anodike
 ̃ Urë lidhëse për betonin dhe llaçet
 ̃ Riparime betoni, mbrojtje kundër 

korrodimit

APLIKIMET

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

92355
miks gri e errët

set A+B+C=4 kg 384

kg

set A+B+C=20 kg

566040 lëng i bardhë A=shishe 1,14 kg 601,92

1341 lëng pa ngjyrë B=bidon 2,86 kg 388,96

6916 pluhur gri e errët C=thes 16 kg 800

 ̃ Kundër korrodimit: ~ 1,5-2 kg pluhur / m2 / mm trashësi shtrese
 ̃ Prajmer: ~ 2.0 kg pluhur / m2 / mm trashësi shtrese (min. 2 shtresa)

KONSUMIMI

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
Prajmer lidhës & mbrojtje kundër korrodimit të armaturës

 ̃ Teknologjia EpoCem®-agjent i përmirësuar për ngjitje
 ̃ Kohë e zgjatur punueshmërie
 ̃ Kompatibilitet me llaçet riparues Sika MonoTop®
 ̃ Ngjitje e shkëlqyer mbi beton dhe çelik
 ̃ Përmban vonues korrodimi
 ̃ Certifikuar për aplikim në kushte ngarkese dinamike
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj depërtimit të ujit & klorureve
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj shkarjes
 ̃ Aplikim me furçë ose spërkatje 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
 ̃ Kundër korrodimit: ~ 2 kg / m2 

dhe shtresë aplikimi trashësi ~1 mm                                                                                       
(në total min. 2 shtresa trashësi ~2 mm)

 ̃ Prajmer: > 1.5 deri në 2.0 kg / m2 /mm 
(varet nga nënshtresa)

KONSUMIMI

EN 1504-7 

EN 1504-7 

EN 1504-7 

EN 
15

04
-7 CE

EN 1504-7 

EN 1504-7 

EN 1504-7 

EN 
15

04
-7 CE

Sika® FerroGard®-903 Plus
Impregnim për ngadalësimin e korrodimit 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

513527
transparent

bidon 5 kg 450
kg

513526 bidon 20 kg 600

 ̃ I përshtatshëm për metodën 11.3 (aplikim inhibitori tek betoni) përcaktuar nga EN 
1504-9 për Parimin 11 (kontroll anodik)

 ̃ Nuk ndryshon pamjen e strukturës prej betoni
 ̃ Nuk ndryshon vetitë e difuzionit të avujve të ujit tek betoni 
 ̃ Mbrojtje dhe qëndrueshmëri afatgjatë
 ̃ Mund të aplikohet mbi sipërfaqen e riparimeve ekzistuese dhe zonave përreth për të 

parandaluar fenomenin “incipient anodes”
 ̃ Mbron zonat katodike (parimi 9) dhe anodike (parimi11) të çelikut të armaturës
 ̃ Mund të aplikohet kudo ku opsionet e tjera për riparim/ parandalim nuk është e mun-

dur të aplikohen 
 ̃ Zgjatje ekonomike e kohës së shërbimit të strukturave prej betoni të armuar
 ̃ Aplikim i lehtë dhe ekonomik, i rinovueshëm
 ̃ Pajtohet me rregulloren GHS/CLP
 ̃ Mund të përdoret si pjesë e një sistemi të thjeshtë, por efikas për riparimin dhe mbro-

jtjen e betonit
 ̃ Thellësia e depërtimit mund të testohet në kantier duke përdorur “Testin e Analizës 

së Cilësisë (Qualitative Analysis Test)” - për detaje referohuni në departamentin teknik

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Për mbrojtje kundër korrodimit të strukturave prej betonarmeje mbi 
dhe nën tokë

 ̃ Trajtim për kontrollin e korrodimit për betonin e armuar padëmtuar, 
ku armatura prej çeliku po korrodohet, ose është në rrezik korrodimi 
për shkak të ndikimeve të betonit të kontaminuar me karbonim ose 
klorure.

 ̃ Veçanërisht i përshtatshëm për zgjatjen e shërbimit të betonit me 
sipërfaqe të dukshme dhe vlerë estetike, siç janë strukturat historike.

APLIKIMET

 ̃ ~0.50 kg/m² (~480 ml/m²)
KONSUMIMI
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Sika MonoTop® Dynamic HP
Llaç me 1 përbërës me performancë të lartë dhe i përforcuar me fibra për riparime strukturore

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

527062 pluhur gri thes 25 kg 50 copë

 ̃ Përformancë e lartë riparimesh strukturore 
dhe aplikime suvatimi në elementet prej 
betoni

 ̃ Punime riparimi dhe finiture të elementeve 
të parafabrikuara

 ̃ Ideal për punime riparimi përpara sistemeve 
FRP përpërforcim strukturor Sika® Carbodur 
ose SikaWrap®

 ̃ Punime restaurimi 
 ̃ Përforcim strukturor 
 ̃ Ruajtje apo restaurim i pasivitetit

APLIKIMET
 ̃ Trashësi aplikimi 5-30 mm/ shtresë aplik-

im manual ose deri në 45mm me spërkatjeje 
të lëngët

 ̃ Punueshmëri e mirë
 ̃ Rezistenca të larta mekanike dhe ngjitje e 

shkëlqyer
 ̃ Kompensim i tkurrjes
 ̃ Tiksotropik-Ideal për aplikime tavanore
 ̃ Përshkueshmëri ekstremalisht e ulët dhe 

rezistencë e lartë ndaj karbonimit, ideal 
për përdorim në zona pranë detit dhe/ose 
industriale

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1.80 kg/m2/mm
KONSUMIMI

  EN 1504-3

EN
 15

04
-3

    
     

     E
N 1504-3               EN

 1504-3R4

Sika MonoTop®-627 HP 

Llaç me 1 përbërës, performancë të lartë për aplikim manual ose spërkatje për riparime në trashësi të madhe

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

531336 pluhur gri thes 25 kg 48 copë

 ̃ Riparime strukturore të elementeve prej 
betoni me performancë dhe trashësi të 
madhe

 ̃ Aplikim manual dhe me spërkatje
 ̃ Riparime me performancë qën-

drueshmërie të lartë (infrastruktura, via-
dukte, beton subjekt i ekspozimit të rëndë 
mjedisor)

 ̃ Ideal për punime riparimi përpara aplikim-
it të sistemeve FRP për përforcim struktu-
ror Sika® Carbodur ose SikaWrap®

APLIKIMET
 ̃ Për trashësi aplikimi 15 mm - 80 mm me apli-

kim manual (për shtresë) ose deri në 100mm me 
spërkatje të lëngët

 ̃ Mpiksje e shpejtë pa tkurrje
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj ngjeshjes në kohë të 

shkurtër pas mpiksjes
 ̃ Ndërkapje e jashtëzakonshme mbi beton dhe 

nënshtresa të ndryshme
 ̃ Punueshmëri dhe tiksotropi e shkëlqyer
 ̃ Rezistencë tepër e lartë kundër hyrjes së kloru-

reve dhe sulfateve, për riparime me rezistencë të 
përmirësuar

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1.80 kg/m2/mm
KONSUMIMI

Sika MonoTop®-634 HP 

Llaç çimentoje me performancë të lartë dhe për shumë përdorime, 
aplikohet me derdhje për shtrim dyshemesh dhe punime riparimi të betonit, 
mbushje në trashësi të madhe dhe ankorime

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

543459 pluhur gri thes 25 kg 48 copë

 ̃ Restaurim betoni me derdhje llaçi brenda betoformave (trarë, kolona, kuverta 
urash).

 ̃ Punime përforcimi elementësh prej betoni me veshje prej betoni të dredhur
 ̃ Rikonstruksion i dyshemeve industriale prej çimentoje me rezistencë të lartë 

ndaj abrazionit.
 ̃ Aplikime ankorimi si bulona (ankorazhe, vida fiksuese, etj.).
 ̃ Mbushje me derdhje ose pompim të plasaritjeve, boshllëqeve dhe zgavrave në 

beton, mur, shkëmb,etj.
 ̃ Punime restaurimi 
 ̃ Përforcim strukturor 
 ̃ Aplikime dyshemesh - rikonstruksion i dyshemeve industriale prej çimentoje 

në mjedise të brendshme e të jashtme me rezistencë të lartë ndaj abrazionit/ 
konsumimit 

APLIKIMET

 ̃ Përdorim i lehtë, pluhur gati për përzierje; thjesht shtoni ujë
 ̃ Konsistencë SCC e adaptueshme, veti të shkëlqyera rrjedhjeje, punueshmëri dhe 

qëndrueshmëri
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj abrazionit / konsumimit, kategoria AR6 me metodën BCA
 ̃ Pa segregim ose rrjedhje
 ̃ Kompensim i jashtëzakonshëm i tkurrjes (në fazë plastike dhe të ngurtësuar)
 ̃ Mund të derdhet dhe/ose pompohet
 ̃ Për trashësi aplikimi 10mm - 100mm (pa agregate)
 ̃ Klasifikimi i zjarrit A1

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 2.0 kg pluhur/ mm/ m2, në varësi të ashpërsisë së nënshtresës                                                                
dhe dendësisë së llaçit të freskët.

KONSUMIMI

  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

CT 
C50 
F7

EN 1504-6 

EN 1504-6 

EN 1504-6 

EN 
15

04
-6 CE

  EN 1504-3

EN
 15

04
-3

    
     

     E
N 1504-3               EN

 1504-3R4
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Sikagard®-720 EpoCem®   

Mikro-llaç me 3 përbërës, me bazë çimentoje dhe epoksidi për izolim sipërfaqesh

 ̃ Shtresë niveluese mbi betonin dhe llaçet në 0.5-3mm mbi sipërfaqe vertikale 
ose horizontale.

 ̃ Në punime të reja ose beton të dëmtuar, në mjedise kimike agresive
 ̃ Mbi nënshtresa me përmbajtje të lartë lagështie, edhe mbi beton i cili sapo ka 

fituar rezistencat (green concrete)
 ̃ Barrierë e përkohshme lagështie (min. 2 mm trashësi) duke lejuar aplikimin e 

veshjeve prej rrëshire epokside, poliuretani dhe PMMA* që kërkojnë nënshtresa të 
thata, për një zgjidhje afatgjatë.

 ̃ Izolues poresh për riprofilizimin, lëmimin dhe nivelimin e sipërfaqeve prej betoni
 ̃ I përshtatshëm për kontroll të lagështisë
 ̃ I përshtatshëm për punime restaurimi 
 ̃ I përshtatshëm për rezistencë fizike 
 ̃ I përshtatshëm për rritje të qëndrueshmërisë

APLIKIMET

 ̃ Rezistencë kimike e përmirësuar në krahasim me llaçin PCC
 ̃ Mbrojtje e shkëlqyer e betonit në mjedise agresive
 ̃ Markë CE sipas EN 1504 pjesët 2 dhe 3
 ̃ I papërshkueshëm nga lëngjet, por i përshkueshëm nga avujt e ujit
 ̃ Ngjitje e shkëlqyer mbi betonin i cili sapo ka fituar rezistencat (green concrete) 

ose të ngurtësuar, qoftë ky i lagësht ose i thatë
 ̃ Mbiveshje e shpejtë e produkteve për finirim Sika®me bazë rrëshire
 ̃ Përgatitje ideale për finitura të lëmuara sipërfaqesh
 ̃ Për përdorim të brendshëm ose të jashtëm
 ̃ Nuk përmban tretës
 ̃ Mund të aplikohet manualisht ose mekanikisht

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~2.0 kg/m2/mm
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

miks gri set A+B+C=21kg

kg
418482 lëng i bardhë A=shishe 1,14 kg 369,36

92377 lëng transparent i verdhë B=bidon 2,86 kg 308,88

92389 pluhur gri C=thes 17 kg 918

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE
  EN 1504-3

EN
 15

04
-3

    
     

     E
N 1504-3               EN

 1504-3R4

 ̃ Llaç riparues kozmetik për tra-
jtimin e defekteve si: shkëputje 
grauti, poroziteti, zgavra, qoshe, 
kulme, plasaritje të vogla

 ̃ Llaç nivelues: elemente të 
parafabrikuara, përgatitje suvaje, 
nënshtresa të niveluara përpara 
shtrimit të pllakave qeramike

APLIKIMET

 ̃ 0.9 kg/m2/shtresë me trashësi 0.5 mm
KONSUMIMI

SikaRep® Cosmetic
Llaç kozmetik me bazë çimentoje, agregate dhe rrëshira sintetike

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

168367 pluhur gri thes 23 kg 966 kg

 ̃ Ndërkapje e mirë mbi nënshtresë
 ̃ Lehtësi në fillimin e punës
 ̃ Konsistencë e adaptueshme gjatë 

procesit të punës
 ̃ Ngurtësim pa plasaritje
 ̃ Rezistencë ndaj ujit dhe kushteve të 

motit
 ̃ Formon një sipërfaqe shumë të lëmuar
 ̃ Mund të lyhet

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

594292 pluhur gri thes 25 kg 50 copë

Sika MonoTop®-723 Finiro
Llaç çimentoje me 1 përbërës për finirim dhe riparime në trashësi të ulët

 ̃ Mbrojtje , nivelim, izolim i porozitetit 
dhe veshje e riparimeve të betonit

 ̃ Llaç nivelimi/ finirimi përpara aplik-
imit të bojërave mbrojtëse si Sikagard®, 
Sikalastic®, etj.

 ̃ Riparimim defektesh (pore, hapësira) 
në trashësi të vogla 

 ̃ Veshje e punimeve përforcuese me 
sistemet Sika® CarboDur®, SikaWrap® 
pas spërkatjes me rërë kuarci

 ̃ Aplikim manual (me mistri) ose spër-
katje

APLIKIMET
 ̃ Veshje mbrojtëse për betonin sipas EN 1504-2
 ̃ Trashësi aplikimi 1-5mm/ shtresë
 ̃ Kompenson tkurrjen
 ̃ Punueshmëri e shkëlqyer, finirim shumë i mirë
 ̃ Aplikim manual ose spërkatje të lëngët
 ̃ Ngjitje e shkëlqyer mbi nënshtresa të ndrys-

hme si llaçet, muret, betoni
 ̃ Modul i ulët elasticiteti, llaç jo fleksibël
 ̃ Kompatibilitet me Sikagard®, Sikalastic®, etj.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1,5 kg/ m² / trashësi aplikimi
KONSUMIMI

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE
  EN 1504-3

EN
 15

04
-3

    
     

     E
N 1504-3               EN

 1504-3R3
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Sika MonoTop®-100 Fire Resistant   

Llaç zjarrdurues

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

530113 pluhur gri qese 5 kg 4 128 1 kuti copë

 ̃ Ndërtim dhe riparim të elementeve me 
rezistencë ndaj nxehtësisë (p.sh. barbekju, 
oxhaqe, furra, etj.)

 ̃ I përshtatshëm si llaç për shtrimin e pllakave 
dhe tullave zjarrduruese, blloqeve prej betoni, 
tullave terrakota subjekt i temperaturave të 
larta të shërbimit

 ̃ Llaç për finiturë që mund të jetë subjekt i 
temperaturave të larta

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë termike deri në 750 ºC
 ̃ Rezistenca fillestare të larta
 ̃ Përzierje e thjeshtë
 ̃ Aplikim i thjeshtë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1.8 kg pluhuri / mm trashësie / m2

KONSUMIMI

Sika MonoTop®-110 QuickFix 

Llaç me mpiksje të shpejtë gati për përdorim

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

533446 pluhur gri qese 5 kg 4 120 1 kuti copë

 ̃ Fiksim mbështetësesh, kapa-
kësh, tubacionesh

 ̃ Instalim dyersh dhe dritaresh të 
blinduara

 ̃ Ankorim piketash, thurimash, 
gardhi

APLIKIMET
 ̃ Mpiksje pas disa minutash
 ̃ Ambalazh praktik, gjithashtu i për-

shtatshëm për aplikime të vogla
 ̃ Mpiksje e shkëlqyer edhe në kushte 

të lagështa
 ̃ I përshtatshëm për lyerje pasi mate-

riali të jetë tharë
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi metale

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 20 kg pluhur/ cm trashësie/ m2

KONSUMIMI

LLAÇE SIKA NË
AMBALAZH TË VOGËL

SERI E RE
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Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair   

Llaç për riparimin e betonit

 ̃ Restaurim dhe riparim i elementeve 
prej betoni (kolona, skaje ballkonesh)

 ̃ Rinxjerrje në sipërfaqe të zonave të 
dëmtuara mbi sipërfaqe vertikale dhe 
horizontale betoni

 ̃ Riprofilizim i sipërfaqeve prej betoni

APLIKIMET
 ̃ Aplikim i thjesht, edhe horizontalisht
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi shumicën e 

materialeve të ndërtimit si betoni, 
guri, tullat, çeliku

 ̃ Përzierje e lehtë, thjesht shtoni ujë
 ̃ Veti mekanike të mira 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1,8 kg/m2 për cm trashësie për m2

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

533449 pluhur gri qese 5 kg 4 120 1 kuti copë

  EN 1504-3

EN
 15

04
-3

    
     

     E
N 1504-3               EN

 1504-3R3

 ̃ Përzierje e lehtë, thjeshtë shtoni ujë
 ̃ Ngjitje e shkëlqyer mbi beton dhe çelik
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj depërtimit të ujit & 

klorureve
 ̃ Rezistenca mekanike të mira
 ̃ Aplikim me furçë ose spërkatje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
 ̃ Mbrojtje kundër korrodimit 

të armaturës gjatë riparimit të 
betonit

 ̃ Prajmer lidhës për betonin dhe 
llaçin

APLIKIMET

 ̃ Kundër korrodimit: ~1.7 kg pluhur / m2 / 1 mm trashësi shtrese (në total min. 2 shtresa)
 ̃ Prajmer: ~ 1.5–2.0 kg pluhur / m2 / mm trashësie (trashësi 1.2–1.7 mm)

KONSUMIMI

Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion 

Mbrojtje kundër korrodimit të armaturës dhe prajmer lidhës

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

533445 pluhur gri qese 2 kg 10 300 1 kuti copë

Sika® Mono-
Top®-109 Water-
Proofing

SikaRep®-200 Multi
Llaç çimentoje me pershë të lehtë dhe multifunksional për riparim, 
mbushje dhe suvatim të mureve dhe për riparime jostrukturore betoni

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

555013 pluhur gri thes 20 kg 60 copë

 ̃ Riparim, mbushje dhe suvatim muresh (prej tulle ose guri)
 ̃ Riparime jostrukturore betoni
 ̃ Rehabilitim betoni mbi sipërfaqe vertikale dhe horizontale
 ̃ Mbushje vrimash, poresh, defektesh të vogla në qoshe dhe 

kulme, krijim dhe përpunim fugash dhe mbiveshjesh

APLIKIMET

 ̃ ~ 1.6 kg/ m²/ mm trashësie në varësi të ashpërsisë së nënshtresës
KONSUMIMI

 ̃ Punueshmëri, tiksotropi dhe përfundim i shkëlqyer
 ̃ Aplikime në trashësi të ulët (mbushje) në 1 shtresë (5-60mm)
 ̃ Konsumim i ulët, për shkak të formulës së tij me peshë të lehtë
 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresa poroze

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

     EN 998-1

EN
 9

98
-1

    
    

     
    EN 998-1                 EN 998-1

EN 1504-3 

EN 1504-3 

EN 1504-3 

EN 
15

04
-3 R2
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SikaRep®-300 Classic 

Llaç çimentoje me 1 përbërës për riparime në struktura betoni

 ̃ Riparim dhe riprofilizim betoni/ zbu-
lim i zonave të dëmtuara mbi sipër-
faqe vertikale ose horizontale

 ̃ Mbushje e vrimave, poreve, defe-
kteve të vogla në këndë dhe kulme, 
krijim dhe finirim fugash

 ̃ Punime restaurimi
 ̃ Riparime dhe përforcime strukturore 

betoni
 ̃ Ruajtje dhe rivendosje pasiviteti

APLIKIMET
 ̃ Trashësi aplikimi 5-20mm me aplikim 

manual
 ̃ Përdorim dhe aplikim i lehtë
 ̃ I përforcuar me fibra
 ̃ Ngjitje e mirë mbi shumicën e materia-

leve të ndërtimit (beton, gur, çelik)
 ̃ Qëndrueshmëri e mirë përmasash
 ̃ Riparime të strukturave prej betoni me 

kategori rezistence të ulët deri mesatare 
për shkak të modulit të ngjashëm të ulët të 
elasticitetit

 ̃ Sipërfaqje përfundimtare shumë e mirë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1.8 kg/ m²/ mm trashësie 
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

530574 pluhur gri thes 25 kg 48 copë

SikaRep®-400 Extra 

Llaç çimentoje me 1 përbërës dhe i përforcuar me fibra për riparime në struktura betoni

 ̃ Riparim dhe riprofilizim / rinxjerrje në 
sipërfaqe të betonit në zona të dëmtuara 
mbi sipërfaqe vertikale ose horizontale

 ̃ Mbushje e vrimave, poreve, defekteve 
të vogla, skajeve dhe mbushje, formim 
dhe përfundim të fugave dhe mbulimeve

 ̃ Punime restaurimi
 ̃ Përfocime strukturore
 ̃ Ruajtje ose restaurim pasiviteti

APLIKIMET
 ̃ Trashësi aplikimi 5-35 mm me aplikim manual/ shtresë
 ̃ Punueshmëri e shkëlqyer, tiksotropi e lartë
 ̃ Përdoret dhe punohet lehtë
 ̃ Ngjitje mbi shumë materiale ndërtimi (beton, gur, çelik)
 ̃ Qëndrueshmëri e mirë përmasash
 ̃ Punime riparimi të strukturave prej betoni me kategori 

rezistence të ulët deri mesatare për shkak të modulit të 
ngjashëm të ulët të elasticitetit

 ̃ Rezistenca të larta ndaj ngjeshjes, përkuljes dhe 
tërheqjes

 ̃ Sipërfaqe përfundimtare shumë e mirë 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

528474 pluhur gri thes 25 kg 48 copë

 ̃ ~ 1.8 kg/ m²/ mm trashësie 
KONSUMIMI

  EN 1504-3
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     E
N 1504-3               EN

 1504-3R3

  EN 1504-3
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SikaMur® InjectoCream-100   

Shtresë e injektueshme me bazë silani për trajtimin e lagështisë së mureve

Trajtim i lagështisë së mureve:
 ̃ Mure solide me tulla
 ̃ Mure zgavër
 ̃ Mure prej guri me formë të ndryshme 

dhe mure të mbushur me gurë

APLIKIMET
 ̃ Aplikim i lehtë, 1 përbërës, gati për përdorim
 ̃ Nuk nevojitet izolim paraprak
 ̃ Injektim i lehtë
 ̃ Nuk nevojitet pompë e shtrenjtë
 ̃ Pa rrjedhje në vendin e punimeve
 ̃ Formulë e përqëndruar (më pak produkt me 

rezultat efikas)
 ̃ Me bazë uji, jo kaustik, jo i djegshëm
 ̃ Firo e ulët
 ̃ Pa rrezik efloreshence

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1,5 sallame (3 tubeta) / 10 m gjatësi 
dhe 110 mm trashësi muri (për gjatësi 
dhe trashësi të ndryshme muri, ju lutemi 
lexoni skedën teknike)

KONSUMIMI

SikaMur®-1000 SP   

Llaç rinovues gati për aplikim manual ose me makineri mbi mure me lagështi

 ̃ Mur solid me tulla
 ̃ Mur i ndërtuar me gurë të thyer ose të përzierë
 ̃ Mur me tulla guri gëlqeror
 ̃ Blloqe pa kalcifikim

APLIKIMET

KODI * PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. ÇMIMI(€) NJËSIA

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA NJËSIA

175179 i bardhë sallam 600 ml 10 600 copë

 ̃ 20 kg pluhur/ 20 mm trashësi shtrese/ 1 m2

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

594290 pluhur gri thes 20 kg 1080 copë

     EN 998-1

EN
 9

98
-1 

    
     

      
 EN 998-1                 EN

 998-1

 ̃ Difuzion i lartë avujsh, lejon avullimin e lagështisë së mbajtur tek muri
 ̃ Rezistencë ndaj migrimit të kripërave, efloreshencës dhe mykut
 ̃ Nuk kërkohet trajtim kundër kripërave
 ̃ Veti izolimi termik
 ̃ Ndërkapet mirë mbi nënshtresë
 ̃ Dendësi e ulët, material me peshë të lehtë
 ̃ Punueshmëri e mirë
 ̃ Aplikim i lehtë manual ose me makineri 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
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SikaMur® Finish   

Suva finirimi pa çimento dhe me bazë gëlqereje për rehabilitimin e mureve me lagështi

 ̃ Finirim i suvatimeve me bazë gëlqere/çimentoje
 ̃ Finirim i mureve me probleme për shkak të lagështisë në 

ngjitje, mbi të cilat është aplikuar më parë SikaMur® Dry 
ose SikaMur®-1000 SP

APLIKIMET

 ̃ Me bazë gëlqereje
 ̃ Pa çimento
 ̃ Transpirim i lartë
 ̃ Ngjitje e mirë mbi nënshtresë
 ̃ Punueshmëri e mirë
 ̃ Finirohet me lehtësi

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Në përgjithësi 5-10% për peshë çimentoje në varësi të aplikimit.
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

7225 pluhur i bardhë thes 25 kg 1250 kg

     EN 998-1

EN
 9

98
-1 

    
     

      
 EN 998-1                 EN

 998-1

SikaWall®-103 Parete
Stuko inorganike që aplikohet me shpatull

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

610431 pluhur i bardhë thes 20 kg 54 copë

 ̃ Aplikim mbi mure dhe tarraca
 ̃ Finirim mbi suvatë me bazë çimentoje
 ̃ Stukim mbi panele gipsi dhe çimentoje

APLIKIMET

 ̃ Bardhësi e madhe
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Mbrojtje kundër mykut
 ̃ Aplikim mbi nënshtresa të ndryshme
 ̃ Punueshmëri shumë e mirë
 ̃ Aplikim manual ose me spërkatje
 ̃ Trashësi max./shtresë=2mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~1,0kg pluhuri /m²/mm trashësi shtrese
KONSUMIMI
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Sikagard®-552 W Aquaprimer
Prajmer me bazë uji për veshje

 ̃ Prajmer për nënshtresa betoni dhe miner-
ali (çimento me fibra, aerobeton, gips, suva)

 ̃ Prajmer mbi bojërat ekzistuese me bazë 
uji dhe ndërkapje të fortë ose poshtë llaçit 
meremetues me bazë çimentoje për të 
përmirësuar ndërkapjen në rast sipërfaqjeje 
betoni të trajtuar me impregnim hidrofobik.

APLIKIMET
 ̃ Dispersion ujor - pa tretës
 ̃ Miqësor ndaj mjedisit
 ̃ I përshkueshëm nga avujt e ujit
 ̃ Mund të përdoret si përmirësues i 

ndërkapjes për veshjet ose llaçin ri-
parues me bazë çimentoje. 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~0.10-0.12 kg/m2

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

170487
lëng ngjyrë 
qumështi

bidon 10 lt 60 copë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

170967 lëng, RAL 9016 kovë 15 lt 24 copë

Sikagard®-550 W Elastic
Veshje mbrojtëse për mbylljen e plasaritjeve tek betoni

 ̃  Mbrojtje dhe përmirësim të strukturave 
prej betoni (beton normaldhe me peshë të 
lehtë), veçanërisht sipërfaqet e jashtme të 
ekspozuara prej betoni me rrezik plasaritjeje.

 ̃ Punime riparimi të betonit si një veshje 
mbrojtëse elastike mbi llaçin nivelues Sika® 
çimenton me fibra dhe mbiveshje të veshjeve 
ekzistuese me ndërkapje të qëndrueshme

 ̃ Mbrojtje kundër hyrjes së ujit
 ̃ Kontroll i lagështisë 
 ̃ Rritje e rezistencës

APLIKIMET
 ̃ Mbyllje plasaritjesh edhe në temperatura 

të ulëta (-20°C)
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj difuzionit të CO2 

duke ulur shkallën e karbonimit
 ̃ I përshkueshëm nga avulli i ujit
 ̃ Rezistencë shumë e mirë ndaj vjetrimit 

dhe ndikimeve të motit
 ̃ Miqësor ndaj mjedisit (pa tretës)
 ̃ Tendencë e reduktuar për mbledhje pa-

pastërtish dhe kontaminimesh

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 0.25 - 0.35 kg/m2

KONSUMIMI

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE

Sikagard®-703 W 

Impregnim i padepërtueshëm nga uji për fasada

 ̃ Për të bërë fasadat të padepërtuseshme nga uji
 ̃ Mund të aplikohet mbi llaç, mure, tulla, gur, asbest, çimento, etj.

APLIKIMET

 ̃ Kapacitet i fuqishëm kundër depërtimit të ujit.
 ̃ Lejon transpirimin e nënshtresës (i përshkueshëm nga avujt).
 ̃ Trajtimi është zakonisht i padukshëm dhe nuk ndryshon pamjen e nënshtresës
 ̃ Për shkak të reduktimit të absorbueshmërisë së ujit, përmirëson rezistencën e 

fasadave nga njollosja dhe mbledhja e pisllëqeve dhe ndihmon në reduktimin e 
rritjes së myshqeve dhe likeneve.

 ̃ Mund të mbivishet me bojëra dhe veshje të përshtatshme.
 ̃ Gati për përdorim.
 ̃ Me bazë uji dhe miqësor ndaj mjedisit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Mbi llaç: ~ 150–200 g/m2

 ̃ Mbi materiale të tjera poroze: ~ 300–500 g/m2

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

439327

lëng i bardhë

bidon 1 lt 480 1 kuti

copë437370 bidon 5 lt 120

437349 bidon 20 lt 30
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Sikagard®-700 S
Impregnim i padepërtueshëm nga uji me bazë siloksani

 ̃  Trajtim mbrojtës pa ngjyrë kundër depërtimit 
të ujit për materialet absorbuese të ekspozuara si 
betoni, suvatimet me bazë çimentoje, pllaka be-
toni, çimento me fibra, mure me tulla (argjil dhe 
rërë gëlqereje, të paqelqëzuara), gur natyror, etj.

 ̃ Prajmer hidrofob nën veshjet me bazë tretësi 
ose emulsioneve mbrojtëse

 ̃ Impregnim kundër depërtimit të ujit për nënsh-
tresa absorbuese si betoni në struktura të inxhin-
ierisë së ndërtimit ose në ndërtimin e strukturave 
prej betoni.

APLIKIMET
 ̃ Reduktim i absorbueshmërisë kapilare të ujit
 ̃ Redukton efloreshencën
 ̃ Redukton depërtimin e pisllëkut në pore
 ̃ Përmirëson izolimin termik
 ̃ Mund të vishet me veshje me bazë tretësi dhe uji
 ̃ Qëndrueshmëri & rezistencë më e lartë se trajtimet 

tradicionale me bazë silikoni
 ̃ Nuk ndryshon paraqitjen e nënshtresës
 ̃ Redukton hyrjen dhe lëvizjen e joneve të klorurit
 ̃ Nuk vepron si pengesë avulli

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.375–0.625 lt/m2 (min. 2 veshje)
KONSUMIMI

Sikagard®-790 All-in-One Protect
Mbrojtje e plotë për sipërfaqet vertikale dhe horizontale

Mbrojtje e fasadave, dyshemeve 
dhe çative prej baze materiali 
mineral ndërtimi si:

 ̃ Gurë natyrorë: granit, gëlqere, 
mermer, etj.

 ̃ Pllaka terrakota, tjegulla me 
bazë balte/ çimentoje

 ̃ Beton, suvatim çimentoje, etj.

APLIKIMET
 ̃ Mbrojtje kundër depërtimit të ujit dhe vajit
 ̃ Mbrojtje kundër njollosjeve
 ̃ Përdorim mbi fasada, dysheme, çati
 ̃ I përshtatshëm për shumë nënshtresa ndërtimi
 ̃ Lejon transpirimin e nënshtresës
 ̃ Rezistencë ndaj UV
 ̃ Lehtëson pastrimin e graffiti 
 ̃ Miqësor ndaj mjedisit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Nënshtresa shumë poroze: 300 - 600 g/m2/veshje
 ̃ Nënshtresa me pak porozitet: 50 - 200 g/m2/veshje

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

545998 lëng, e verdhë 
e lehtë

bidon 1 lt 10 copë 480 1 kuti
kg

545997 bidon 5 lt 450

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

151824
lëng pa ngjyrë

kovë 5 lt 360
lt

151821 kovë 20 lt 480

  EN 1504-2

EN
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-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE Sikagard®-905 W
Impregnim kundër kripës dhe lagështisë që ngurtësohet mbi sipërfaqe

 ̃ Mbrojtje nga lagështia dhe stabi-
lizim i nënshtresës

 ̃ Mbrojtje nga krijimi i kripës dhe 
mykut mbi sipërfaqe

 ̃ Mund të përdoret si forcues i 
sipërfaqes së nënshtresave me 
pluhur dhe të dobëta

APLIKIMET
 ̃ Viskozitet shumë i ulët
 ̃ Pothuajse i padukshëm pas 

tharjes
 ̃ Mund të mbivishet me bojë ose 

letër muri
 ̃ Mund të përdoret në mjedise të 

brendshme e të jashtme
 ̃ Rezistent ndaj rrezeve UV

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0,2-0,3 l/m2/shtresë
KONSUMIMI

Sikagard®-907 W 

Mbrojtës i sipërfaqeve poroze dhe stabilizues i rërës tek fugat

 ̃ Mbrojtje e dyshemeve me 
sipërfaqe poroze nga hyrja e ujit 
dhe vajit

 ̃ Stabilizim i rërës brenda fugave 
të dyshemeve me blloqe gurësh

 ̃ Sipërfaqe të shtruara me pllaka 
guri natyror ose artificial

 ̃ Dysheme betoni
 ̃ Rrugë këmbësorësh, trotuare, 

tarraca, vende parkimi, etj.

APLIKIMET
 ̃ 1 përbërës, aplikim i lehtë, pa hollim ose tretje
 ̃ Miqësor ndaj mjedisit, pa tretës
 ̃ Rezistent ndaj UV dhe kushteve klimaterike
 ̃ Mbrojtje nga vaji, nafta dhe uji
 ̃ Rezistent ndaj kripës për shkrirje akulli dhe ciklit 

ngrirje-shkrirje
 ̃ Parandalon zhvillimin e mikroorganizmave tek fugat
 ̃ Lejon transpirimin e fugave dhe nënshtresave
 ̃ Redukton efloreshencën
 ̃ Lehtëson pastrimin e sipërfaqeve

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Sipërfaqe të shtruara me pllaka dhe fuga me rërë: ~ 0,5-1,5 l/m²
 ̃ Sipërfaqe të tjera pa fuga: ~ 0,2-0,3 l/m²
 ̃ Konsumimi pakësohet, nëse kërkohet shtresë e dytë

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

95594 lëng i bardhë bidon 2 lt 10 copë 360 1 kuti lt

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

158935 lëng i bardhë bidon 5 lt 4 copë 480 1 kuti lt

Video aplikimi

Sikagard®-790 All-in-One Protect
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KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

160418 lëng transparent kovë 3 lt 288 lt

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

5769 lëng transparent kovë 20 kg 420
kg

1440 lëng, RAL 9016 kovë 30 kg 630

Sikagard®-680 S Betoncolor
Bojë mbrojtëse për betonin

Sikagard®-681 Protection 

Bojë mbrojtëse pa ngjyrë për betonin

 ̃  Mbrojtje dhe përmirësim i betonit dhe 
materialeve të tjera prej çimentoje në ndër-
tesa dhe elemente infrastrukture.

 ̃ Shtresa transparente: pa ngjyrë, kur tha-
het merr pamje të shkëlqyeshme dhe është 
e përshtatshme si veshje rifreskuese

 ̃ Shtresa përfundimtare me ngjyrë:  veshje 
përfundimtare e cila kur thahet kthehet 
mat, e disponueshme në shumë ngjyra

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë ndaj konsumimit nga moti 
 ̃ Për shkak të tharjes së shpejtë, veshja 

ka rezistencë ndaj shiut brenda një kohe të 
shkurtër

 ̃ Nuk ndryshon teksturën e sipërfaqes të 
betonit

 ̃ Mbron nga ndikimet agresive atmosferike, 
të cilat mund të depërtojnë tek betoni në 
formën e kripërave ose gazeve

 ̃ Rezistencë shumë e lartë ndaj difuzionit të 
dioksidit të karbonit, redukton shkallën dhe 
thellësinë e karbonimit të betonit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~0,15-0,20kg/m²
KONSUMIMI

 ̃ Sipërfaqe të jashtme betoni si: plla-
ka betoni me agregate të ekspozuara, 
blloqe-pllaka shtrimi, pllaka me motive 
dekorative

 ̃ Mbi tulla, gurë natyrorë dhe sipërfaqe 
të lëmuara

 ̃ Mbrojtje e estetikës së elementeve 
vertikale në ndërtesa, ndërtesa industri-
ale, etj. 

APLIKIMET
 ̃ Finiturë estetike e lëmuar ose e 

shkëlqyeshme (varet nga lloji i nënshtresës)
 ̃ Mbrojtje betoni nga faktorët agresivë të 

mjedisit dhe karbonimi
 ̃ Rezistencë ndaj njollosjeve
 ̃ Pastrim dhe mirëmbajtje e lehtë
 ̃ Parandalon krijimin e algave
 ̃ Nuk zverdhet me kalimin e kohës
 ̃ Kompatibilitet me llaçet riparues Sika

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0,10-0,15kg/m²/shtresë (0,12-0,17 lt/m²)
KONSUMIMI

  EN 1504-2

EN
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04
-2

    
     

     E
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 1504-2CE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

76298 BLAU 32

kovë 10 lt 440 lt
76303 ADRIABLAU

30412 e bardhë, RAL 9010

45743 RAL 1013

Sikagard® Wallcoat N
Bojë epokside me 2 përbërës dhe me bazë uji

Sikagard® Poolcoat 

Veshje me bazë uji për ekspozim nën ujë

 ̃ Aplikim mbi beton dhe nënshtresa çimentoje
 ̃ Veshje izoluese me ngjyrë për sipërfaqe muri 

në mjedise të brendshme
 ̃ Në dhoma me higjienë të lartë
 ̃ Në mjedise prodhimi të industrisë ushqimore 

dhe pijeve, vende parkimi automjetesh, zona 
magazinimi dhe logjistike 

APLIKIMET
 ̃ Pa tretës
 ̃ Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
 ̃ I papërshkueshëm nga avujt e ujit
 ̃ Pastrohet lehtë
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj karbonimit
 ̃ Veti të shkëlqyera dekontaminimi
 ̃ Mbulim i mirë
 ̃ Pa erë
 ̃ Përzierje dhe aplikim i lehtë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 0.28 kg/m² për shtresë
KONSUMIMI

 ̃ Veshje mbrojtëse për: rezervuare 
betoni të përforcuar

 ̃ Mbi sipërfaqe betoni, llaçesh 
çimentoje dhe gome të kloruar

 ̃ Në pishina me sistem pastrimi të 
ujit me bazë klori

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë ndaj kalcifikimit dhe stabilitet ngjyre
 ̃ Rezistencë ndaj kremrave dhe vajrave kundër 

diellit
 ̃ Rezistencë ndaj ujit dhe kimikateve
 ̃ Mund te mbulojë veshjet ekzistuese prej gome te 

kloruar
 ̃ Pastrohet dhe dezinfektohet lehtë
 ̃ Shtim i kohës së mirëmbajtjes

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 0.15 kg/ m2/ shtresë
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

set A+B=20 kg

kg155615 RAL 9003 A=14,6 kg 350,4

104023 B=5,4 kg 648

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE
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SikaColor®-670 W 

Bojë me bazë akrilike për fasadat e ndërtesave

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

159976
e bardhë

kovë 3 lt 60
copë

159975 kovë 10 lt 36

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

159974
e bardhë

kovë 3 lt 60
copë

159973 kovë 10 lt 36

SikaColor®-650 W 

Veshje elastike me performancë të lartë, kundër ujit dhe me bazë akrilike për fasadat

SikaColor®-500 W Primer 

Prajmer akrilik i tretshëm në ujë për bojërat SikaColor®

 ̃ Si prajmer për bojërat e 
fasadave SikaColor®

APLIKIMET
 ̃ Sipërfaqe të papërshkueshme nga uji
 ̃ Stabilizon nënshtresën dhe përmirëson ngjitjen e bojës
 ̃ Aplikim i lehtë, thahet shpejtë
 ̃ Nuk zverdh bojën përfundimtare
 ̃ Hollohet me ujë
 ̃ I transpirueshëm, përshkohet nga avujt e ujit
 ̃ Pa tretës, miqësor ndaj mjedisit
 ̃ Pa erë, i përshtatshëm për mjediset e brendshme

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 10-12 m2/lt
KONSUMIMI

 ̃ Veshje dhe izolim i sipërfaqeve të jashtme 
si: suvatimet, betoni, etj.

 ̃ Mbrojtje e fasadave kundër ujit, lagështisë, 
kripës në konstruksionet afër bregdetit

APLIKIMET
 ̃ Kundër ujit
 ̃ Mbyll plasaritjet
 ̃ I transpirueshëm
 ̃ Rezistencë ndaj UV, motit, vjetrimit
 ̃ Pa tretës, miqësor ndaj mjedisit
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Mbulim shumë i mirë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 8-10 m2/lt
KONSUMIMI

 ̃ Lyerje e sipërfaqeve të jashtme si 
suvatë, betoni, muret. 

APLIKIMET
 ̃ E përshkueshme nga avujt e ujit, lejon 

transpirimin e nënshtresës
 ̃ Rezistencë ndaj vjetrimti dhe konsumimit
 ̃ Pa tretës, miqësor ndaj mjedisit
 ̃ Rezistencë ndaj rrezatimit diellor
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Mbulim i mirë
 ̃ I përshtatshëm për përdorim të brendshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 11-13 m2/lt (në varësi të nënshtresës)
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

162631 lëng ngjyrë 
qumështi bidon 5 lt 112 copë

Sikagard®-63 N 

Veshje mbrojtëse epokside me 2 përbërës

Sika® Poxitar F 

Veshje kombinim epoksidi-vaji antraceni për aplikime të rënda mbi çelik dhe beton

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

542782 RAL 7032 kovë A+B=10kg 300 kg

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

e zezë

set A+B=17 kg

kg555071 A=kovë 14,45 kg 650.25

507818 B=bidon 2,55 kg 535.5

 ̃ Shtresë mbrojtëse me rezistencë ndaj kimi-
kateve mbi beton, gur, llaçe dhe suva çimen-
toje, çimento epokside, produkte me bazë 
rrëshire epokside, çelik

 ̃ Shtresë mbrojtëse për depozita magazinimi 
dhe silose

 ̃ Veshje kundër korrodimit mbi çelik në im-
piantet e përpunimit të ushqimeve, veprat e 
ujërave të zeza, ferma, ndërmarrje agrikultu-
rore, mjedise kimike, farmaceutike, industria 
e pijeve

APLIKIMET
 ̃ Pa tretës
 ̃ Rezistencë e mirë mekanike dhe kimike
 ̃ Trashësi e madhe shtrese
 ̃ I papërshkueshëm nga lëngjet
 ̃ Përzierje dhe aplikim i lehtë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 0.15 kg/ m2/ shtresë
KONSUMIMI

 ̃ Veshje mbrojtëse për beton dhe çelik, për 
struktura të mbuluara me dhè, p.sh. sistemet 
e ujërave të ndotur, industria kimike, etj.

 ̃ I përshtatshëm kudo që aplikimi mbi beton 
të lagësht është i pashmangshëm.

 ̃ Nuk është i përshtatshëm për sipërfaqet në 
kontakt me ujin e pijshëm, mjedise me kafshë 
shtëpiake, stalla,etj.

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë ndaj sforcimeve të mëdha
 ̃ Rezistencë ndaj abrazionit & tronditjeve
 ̃ Rezistencë ndaj ujit dhe kimikateve
 ̃ Mund të ekspozohet ndaj ujit men-

jëherë pas aplikimit (rekomandohet 
konsultimi me autoritetet për mbrojtjen e 
mjedisit)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~0,31 kg/ m²/ shtresë
KONSUMIMI

  EN 1504-2
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Hidroizolim 
Përforcim strukturor

NGARKESAT e shumta me të cilat ndërtesat rëndohen, legjislacionet më të rrepta, 
standardet që duhet të zbatohen dhe ndryshimet e shpeshta gjatë përdorimit të 
ndërtesave janë vetëm disa nga shembujt ku aplikimi i sistemeve të përforcimit statik 
sa vjen dhe bëhet i detyruar. Me pllakat Sika® CarboDur® apo pëlhurat SikaWrap® të 
gjitha këto kërkesa mund të plotësohen shpejtë, lehtë dhe me efikasitet.

Referencë projekti

Përforcim strukturor 
në QTU
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SikaWrap® FX-50 C
Kordon fibrash karboni për lidhje, përforcim strukturor dhe ankorimin e sistemeve 
të përforcimit SikaWrap®

 ̃ Të prodhuara me fibra të thurura që pëlhura të ketë qëndrueshmëri 
(përpunim termik) 

 ̃ Shumë lloje aplikimesh për çdo kërkesë përforcimi strukturor  
 ̃ Modifikim i lehtë duke u përshtatur me gjeometrinë e strukturës 

(trarë, kolona, oxhaqe, shtylla, mure, silos) 
 ̃ Disponohen në gjerësi të ndryshme për lehtësi gjatë aplikimit 
 ̃ Dendësi e ulët për minimizimin e peshës shtesë 
 ̃ Kosto më efikase krahasuar me teknikat tradicionale

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Fibër karboni, rezistuese ndaj korrodimit dhe e qëndrueshme
 ̃ Shumë përdorime
 ̃ Instalim i lehtë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Përforcim i konstruksioneve prej betonarmeje, mureve dhe elementeve 
strukturore prej druri për shtim të aftësisë bartëse përkulëse dhe prerëse

 ̃ Përmirësim i performancës sizmike të mureve
 ̃ Plotëson armaturën
 ̃ Përmirësim i rezistencës dhe duktilitetit të kolonave 
 ̃ Shtim i aftësisë bartëse të elementeve strukturore 
 ̃ Ndryshim të përdorimit të ndërtesave 
 ̃ Korrigjim të defekteve të projektimit strukturor dhe/ ose të ndërtimit 
 ̃ Shtim i rezistencës ndaj lëvizjeve sizmike 
 ̃ Përmirësim i qëndrueshmërisë dhe jetëgjatësisë së funksionalitetit 
 ̃ Përmirësim i strukturës në përputhje me rregulloret në fuqi 

APLIKIMET

SikaWrap®
Pëlhurë prej fibre karboni ose qelqi për përforcim strukturor

 ̃ Ankorim i pëlhurave me fibra karboni ose qelqi SikaWrap® mbi 
beton ose mur

 ̃ Lidhje e pëlhurave me fibra karboni ose qelqi SikaWrap® 
nëpërmjet strukturave prej betoni ose mureve

 ̃ Përforcim fleksibël i montuar pranë sipërfaqes (near surface 
mounted, NSM)

APLIKIMET

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

465764 i zi, 10 mm rulon 25 m 800 1 rulon m

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

613525 SikaWrap®-230C 600mm

rulon 50 m

900

m
413952 SikaWrap®-300C 300mm

2 rulona
2400

413956 SikaWrap®-600C 300mm 1200 1 kuti

413941 SikaWrap®-930G 600mm 1500 1 rulon

Video aplikimi

SikaWrap® FX

Video aplikimi

SikaWrap®

SikaWrap® FX-75 G
Kordon fibrash qelqi për lidhje, përforcim strukturor dhe ankorimin e 
sistemeve të përforcimit SikaWrap®

 ̃ Fibër qelqi , rezistuese ndaj korrodimit
 ̃ Shumë përdorime
 ̃ Instalim i lehtë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Ankorim i pëlhurave me fibra karboni ose qelqi SikaWrap® mbi 
beton ose mur

 ̃ Lidhje e pëlhurave me fibra karboni ose qelqi SikaWrap® 
nëpërmjet strukturave prej betoni ose mureve

 ̃ Përforcim fleksibël i montuar pranë sipërfaqes (near surface 
mounted, NSM)

APLIKIMET

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

490518 fibër qelqi rulon 25 m 800 1 rulon m
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Sikadur®-300   

Rrëshirë epokside me 2 përbërës për impregnim

 ̃ Rrëshirë për impregnimin e pëlhurave 
të përforcimit strukturor SikaWrap® që 
aplikohen me metodën e lagësht

 ̃ Rrëshirë - prajmer për sistemin e 
lagësht të aplikimit

APLIKIMET
 ̃ Përzierje dhe aplikim i lehtë me rul 

për impregnim
 ̃ Prodhuar për metoda saturimi manu-

ale ose mekanike
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi shumë nënsh-

tresa
 ̃ Veti mekanike të mira
 ̃ Kohë tepër e gjatë punueshmërie

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.4 - 1.0 kg/m2

KONSUMIMI

Sikadur®-330
Rrëshirë epokside me 2 përbërës për impregnim

Sika® CarboDur®
Shirita fibrash karboni për përforcime strukturore

Përforcime strukturore për:
 ̃ Shtim kapaciteti për mbartje ngarkese
 ̃ Defekte në pjesë strukturore
 ̃ Përmirësim funksionaliteti
 ̃ Ndryshim i sistemit strukturor
 ̃ Ndryshim standardesh
 ̃ Defekte projektimi ose ndërtimi

APLIKIMET
 ̃ Nuk korrodohen, rezistencë shumë e lartë
 ̃ Qëndrueshmëri dhe rezistencë e shkëlqyer ndaj lodhjes
 ̃ Disponohen në gjatësi të mëdha
 ̃ Trashësi shumë e ulët, e cila lejon kryqëzime ose aplikime të 

njëpasnjëshme
 ̃ Transportohen lehtë, peshë e ulët, procedurë e lehtë aplikimi
 ̃ Përpunim paraprak minimal i shiritit
 ̃ Skaje të pastra, pa fibra të ekspozuara
 ̃ Disponohem shumë testime dhe miratime nga e gjithë bota

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

472851 gri e lehtë set A+B=5 kg 360 kg

 ̃ Rrëshirë impregnimi për pëlhurën përforcuese 
SikaWrap® e aplikuar me metodën e thatë

 ̃ Rrëshirë prajmer për sistemin e aplikimit të 
thatë

 ̃ Ngjitës strukturor për ngjitjen e petëzave 
Sika® CarboDur® në prerjet

APLIKIMET
 ̃ Përzierje & aplikim i lehtë me mallë dhe rul
 ̃ Prodhuar për metoda manuale saturimi
 ̃ Sjellje e shkëlqyer aplikimi mbi sipërfaqe 

vertikale & horizontale
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi shumë nënshtresa
 ̃ Veti mekanike të mira 
 ̃ Nuk nevojitet prajmer

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

5712 S 512 rulon 250m 500

m
456159 E 812 rulon 100m 800

5714 S 1012 rulon 250m 500

423916 S 1,030 rulon 250m 1 rulon

 ̃ 0.7 - 1.5 kg/m2

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

lëng ngjyrë e 
verdhë e lehtë

set A+B=20kg

kg472932 A = 14,88 kg 327,36

472933 B = 5,12 kg 184,32

Video aplikimi

Sika CarboDur®

Sikadur®-30   

Ngjitës epoksid tiksotropik për ngjitjen e përforcimeve

Ngjitës për armaturën e jashtme 
përforcuese, veçanërisht në puni-
met e përforcimeve strukturore 
ku përfshihen:

 ̃ Shiritat Sika CarboDur® në 
beton, tulla, dru dhe shirita çeliku 
mbi beton

APLIKIMET
 ̃ Përzierje dhe aplikim i lehtë, nuk nevojitet prajmer
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj zvarrjes në ngarkesë të përhershme
 ̃ Ngurtësimi nuk ndikohet nga lagështia e lartë
 ̃ Ngjitës i fuqishëm
 ̃ Tiksotropik: nuk varet në aplikime vertikale
 ̃ Fortësohet pa tkurrje 
 ̃ Rezistencë mekanike fillestare & përfundimtare e lartë
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj abrazionit & shokut
 ̃ I padepërtueshëm nga lëngjet dhe avujt e ujit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

452291 pastë, gri e lehtë set A+B=6kg 432 kg
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Sika® CarboShear L   

Shirita fibrash karboni për përforcim strukturor (sistemi Sika® CarboDur® CFRP)

 ̃ Kapacitet i shtuar për bartje ngarkese
 ̃ Dëmtimet e elementeve të strukturës 
 ̃ Përmirësim i shërbimit dhe qëndrueshmërisë 
 ̃ Ndryshim i sistemit të strukturës 
 ̃ Riparim i projektimit ose defekteve të ndërtimit

APLIKIMET

 ̃ Sistem i testuar ankorimi
 ̃ Jo korrodues
 ̃ Rezistencë dhe qëndrueshmëri shumë të larta
 ̃ Përforcues kundër grisjes dhe shpërthimit
 ̃ Ankorim preciz
 ̃ Peshë e lehtë
 ̃ Trashësi e përgjithshme e ulët, mund të mbivishet
 ̃ Transportim i lehtë
 ̃ Instalim i lehtë – pa pajisje instalimi
 ̃ Rezistence e shkëlqyer ndaj lodhjes
 ̃ Kërkohet përgatitje minimale e shiritave
 ̃ Ndikim estetik minimal

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

52383 L 4/20/50 100

20 copë copë52385 L 4/30/70 50

52386 L 4/50/100 100

Sika® Mono-
Top®-109 Water-
Proofing

 ̃ Riparime lokale të:
 ̃ Mureve (me tulla, blloqe, gurë)
 ̃ Në kombinim me SikaWrap-350 

G Grid, përbën sistemin e duhur për 
përforcimin e mureve dhe lidhjen e 
elementeve prej betoni me muret. 

APLIKIMET

Sika MonoTop®-722 Mur E  

Llaç me 1 përbërës për riparimin dhe përforcimin e mureve

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

559190 pluhur gri thes 25 kg 50 copë

 ̃ Trashësi aplikimi 5-15mm
 ̃ Punueshmëri e shkëlqyer dhe finiturë e lëmuar
 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresat tulla, 

gurë, beton
 ̃ Modul i ulët elasticiteti
 ̃ Për riparime lokale jostrukturore të elementeve 

prej betoni
 ̃ Qëndrueshmëri e mirë përmasash, nuk varet në 

aplikimet tavanore
 ̃ Finirimi i sipërfaqes është i mundur me sfungjer 

ose shpatull metalike

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

SikaWrap®-350 G Grid
Rrjetë fibrash qelqi me veshje rezistente ndaj alkaleve për llaçet që përforcohen me pëlhurë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

182303 gri, 1x50m rulon 50 m2 500 m2

 ̃ Përforcimin e mureve prej tullash, 
blloqesh ose guri

 ̃ Përforcimin e mbushjeve të mureve
 ̃ Lidhjen e mureve me mure të tjera ose 

me struktura betonarmeje
 ̃ Shtimin e rezistencës ndaj dështimit 

jashtë planit të mureve 
 ̃ Shtimin e rezistencës dhe duktilitetit 

në plan të mureve 
 ̃ Riparimin e mureve me plasaritje 

APLIKIMET
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj tërheqjes 

në të dyja drejtimet
 ̃ Ekonomik
 ̃ Nuk korrodon
 ̃ Veshje rezistente ndaj alkaleve

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1,50 kg/m2/mm trashësi shtrese
KONSUMIMI

Video aplikimi

Sika CarboShear®
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Hidroizolim 
Fiksime, mbushje, ankorime

LLAÇET që aplikohen me derdhje janë të rrjedhshëm, kanë rezistencë të lartë, bazë 
poliuretani ose epokside, dhe përdoren për mbushje të hapësirave në vende ku do 
të montohen makineri, si dhe për mbushje ose ankorime në elemente strukturore. 
Sika ofron produkte të të gjitha teknologjive, për ngjitje joelastike, për ankorime me 
mpiksje të shpejtë, performancë dhe kërkesa të larta, edhe për aplikime specifike si 
ankorimet elastike të shinave të trenit.

95

Skano për të zbuluar më shumë rreth aplikimeve të mëposhtme: 

Graute Ankorime Ngjitje e ngurtë

SikaGrout®-212 Classic  ........................... 96
SikaGrout®-312 HP  ................................. 97
SikaGrout® HT System  .......................... 98
Sika AnchorFix®-1  .................................. 99
Sika AnchorFix®-2+ .............................. 100
Sika AnchorFix®-3030  .......................... 101
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Sikadur®-52 Injection Normal & LP  ......103
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SikaGrout®-212 Classic 

Graut çimentoje me 1 përbërës që aplikohet me derdhje për mbushje, ankorime dhe riparim betoni

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

500192 pluhur gri thes 25 kg 48 copë

 ̃ Për trashësi aplikimi midis 5-30mm
 ̃ Ankorime bulonash (ankorazh etj.) dhe struktura metali 

për vendosjen e pllakave metalike që shërbejnë si bazament 
makinerie, makineri, themele shtyllash, etj.

 ̃ Mbushje me derdhje të thjeshtë (ose pompim) të ka-
viteteve, plasaritjeve, hapësirave, vrimave dhe porozitetit në 
beton, mure, shkëmbinj, etj.

 ̃ Grauting midis themeleve dhe bazave për suportin e pajis-
jeve dhe makinerive

 ̃ Restaurim betoni duke riderdhur llaç në kallëpe (trarë, 
kolona, kuverta urash)

 ̃ Fiksime të mëvonshme

APLIKIMET

 ̃ Përdorim i lehtë, pluhur gati për përzierje; thjesht shtoni ujë 
(dhe agregate nëse dëshironi)

 ̃ Kompensim i tkurrjes për shkak të përhapjes
 ̃ Rrjedhshmëri e madhe pa segregim apo rrjedhje
 ̃ Rezistenca mekanike të larta dhe ndërkapje shumë e mirë mbi 

beton dhe çelik
 ̃ Aplikim me derdhje dhe/ose pompë
 ̃ Për trashësi aplikimi më të mëdha, referohuni tek sistemi 

SikaGrout® HT System

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 2,0 kg pluhur / mm trashësi / m2

KONSUMIMI
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SikaGrout®-312 HP 

Llaç inxhinierik me performancë të lartë dhe bazë çimentoje, i përforcuar me fibra 
që aplikohet me derdhje (SCC), për riparime dhe ankorime

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

525433 pluhur gri thes 25 kg 48 copë

 ̃ Trashësi aplikimi 10-50 mm
 ̃ Mbushje precize ndërmjet themeleve dhe suporteve, poshtë 

pllakave të bazamenteve, izoluesve sizmikë ose makinerive 
dhe pajisjeve të rënda

 ̃ Ankorime bulonash (ankorazhe, vida, etj.) dhe strukturash 
metalike

 ̃ Restaurim elementesh betoni duke rihedhur llaç brenda 
kallëpeve 

 ̃ Mbushje me derdhje të thjeshtë (ose pompim) të hapësirave, 
plasaritjeve dhe porozitetit në beton, mure, gurë, etj.

 ̃ Izolim përreth depërtimeve

APLIKIMET

 ̃ Përdorim i lehtë, pluhur gati për përzierje; thjesht shtoni ujë 
(dhe agregate nëse dëshironi)

 ̃ Kompensim i tkurrjes
 ̃ Rrjedhshmëri e madhe pa segregim apo rrjedhje
 ̃ Rezistenca mekanike të larta dhe ndërkapje shumë e mirë 

mbi beton dhe çelik
 ̃ Aplikim me derdhje dhe/ose pompë
 ̃ Për trashësi aplikimi më të mëdha, referohuni tek sistemi 

SikaGrout® HT System

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 2,0 kg pluhur / mm trashësi / m2

KONSUMIMI
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EN 1504-6 

EN 
15

04
-6 CE

  EN 1504-3

EN
 15

04
-3

    
     

     E
N 1504-3               EN

 1504-3R4



99
98

Fiksime, mbushje, ankorime Fiksime, mbushje, ankorime

98 99

SikaGrout® HT System 

Sistem me bazë çimentoje që aplikohet me derdhje për aplikime në shtresa të mëdha

 ̃ SikaGrout® HT System-80: trashësi shtrese midis 15-80 mm.
 ̃ SikaGrout® HT System-120: trashësi shtrese midis 20-120 mm.
 ̃ Grauting preciz midis themeleve dhe suporteve, poshtë pllakave të 

bazamenteve, izoluesve sizmikë apo makinerive të rënda dhe pajis-
jeve

 ̃ Ankorime si bulona (ankorazhe, vida, etj.) dhe struktura metalike 
për blloqet e pllakave mbështetëse, makineri, shtylla themelesh

 ̃ Mbushje me derdhje të thjeshtë (ose pompim) i zgavrave, plasarit-
jeve dhe hapësirave në beton,mure, shkëmbinj, etj.

 ̃ Izolime përreth depërtimeve (p.sh. tubacione)
 ̃ Fiksime

APLIKIMET

 ̃ Përdorim i lehtë, gati për përzierje, thjesht shtoni ujë
 ̃ Kompensim i jashtëzakonshëm i tkurrjes (në fazë plastike dhe të 

ngurtësuar)
 ̃ Veti të shkëlqyera rrjedhjeje, punueshmërie dhe qëndrueshmërie
 ̃ Pa segregim dhe rrjedhje
 ̃ Rezistenca mekanike të larta dhe ngjitje e shkëlqyer mbi beton 

dhe çelik
 ̃ Mund të derdhet dhe/ose pompohet
 ̃ Klasifikimi i zjarrit A1

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

SikaGrout® HT-80 31,25 kg

copë

500192 Sikagrout®-212 Classic, gri thes 25 kg 48

519421 Sikagrout® Quartz Sand 3-6mm qese 6,25 kg 160

SikaGrout® HT-120 31,25 kg

525433 Sikagrout®-312 HP thes 25 kg 48

519421 Sikagrout® Quartz Sand 3-6mm qese 6,25 kg 160

 ̃ ~ 2,0 kg pluhur / mm trashësi / m2

KONSUMIMI

EN 1504-6 
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EN 1504-6 
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-6 CE

Sika AnchorFix®-1 

Ngjitës ankorimi me tharje të shpejtë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

497952 gri e hapur tubetë 300 ml 12 900 1 kuti copë

Ngjitës ankorimi me tharje të shpejtë për:
 ̃ Shufra / çelik për armaturë
 ̃ Shufra të filetuara
 ̃ Bulona dhe sisteme të posaçme mbërthimi
 ̃ Beton
 ̃ Mure zgavër dhe solide
 ̃ Gur natyror i fortë

APLIKIMET

 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Mund të përdoret pistoletë standarde
 ̃ Mund të përdoret në temperatura të ulëta
 ̃ Kapacitet i lartë për bartje ngarkese
 ̃ Disponohet miratimi ETA
 ̃ Nuk rrjedh, edhe në aplikime tavanore
 ̃ Pa stiren
 ̃ Arome e lehtë
 ̃ Sasi e pakët firoje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Konsumimi varet nga përmasat e birës së shpuar
KONSUMIMI
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KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

594183 gri tubetë 300 ml 12 900 1 kuti copë

Sika AnchorFix®-2+ 

Ngjitës ankorimi për ngarkesa mesatare deri të larta

Ngjitës ankorimi me tharje të shpejtë për:
 ̃ Shufra / çelik për përforcim
 ̃ Shufra të filetuara
 ̃ Bulona dhe sisteme të posaçme mbërthimi
 ̃ Beton (te plasaritur ose jo)
 ̃ Mure solide
 ̃ Çelik
 ̃ Gur natyror i fortë
 ̃ Gur solid

APLIKIMET

 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Mund të përdoren pistoletat standarde
 ̃ Kapacitet i lartë për mbartje ngarkese
 ̃ I përshtatshëm për betonin e plasaritur
 ̃ Certifikuar për ujin e pijshëm
 ̃ Disponohet certifikate LEED
 ̃ Nuk varet, edhe në aplikime tavanore
 ̃ Pa stiren
 ̃ Me pak aromë
 ̃ Firo e ulët

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Konsumimi varet nga përmasat e birës së shpuar
KONSUMIMI

ETAG 001-1&5 
Miratuar sipas Sika AnchorFix®-3030 

Ngjitës epoksid për ankorim kimik me performancë të lartë

Ngjitës ankorimi për fiksimin e ankorazheve jo të zgjerueshme si:
Punime strukturore

 ̃ Ankorim shufrash përforcimi në punime të reja ose rikonstruksione
 ̃ Shufra të filetuara
 ̃ Bulona dhe sisteme të posaçme fiksimi/ mbërthimi

Punime metali, druri
 ̃ Parmaqe, balustrada dhe mbështetëse
 ̃ Kangjella
 ̃ Kasa dyersh dhe dritaresh

Nënshtresat
 ̃ Beton (te plasaritur ose jo)
 ̃ Mure solide
 ̃ Çelik
 ̃ Gur natyror ose artificial
 ̃ Gur solid

APLIKIMET

 ̃ Kohë e gjatë punueshmërie
 ̃ Mund të përdoret mbi beton të lagësht
 ̃ Kapacitet i lartë ngarkese
 ̃ Testim sizmik (C1 & C2)
 ̃ I përshtatshëm për kontaktin me ujin e pijshëm
 ̃ Rezistencë ndaj zjarrit
 ̃ Pa stiren
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi nënshtresë
 ̃ Ngurtësim pa tkurrje
 ̃ Çlirime të ulëta
 ̃ Firo e pakët

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

580346 gri tubetë 385 ml 12 840 1 kuti copë

 ̃ Konsumimi varet nga përmasat e birës së shpuar
KONSUMIMI

ETA 17/0694 
Miratuar sipas

ETAG 001-1&5 
Miratuar sipas
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Sikadur®-42 SP 

Llaç i vetënivelueshëm rrëshire epokside me 3 përbërës që aplikohet me derdhje

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

92330
gri

set A+B+C=1,5 kg 8 sete 320 1 kuti
kg

93843 set A+B+C=5 kg 480

Sikadur®-52 Injection Normal & LP 

Rrëshirë epokside me viskozitet të ulët për injektim - kohë punueshmërie normale

 ̃ Fiksim ankorazhesh mbi sipërfaqe 
horizontale

 ̃ Ankorim armature mbi sipërfaqe verti-
kale betoni gjatë aplikimeve strukturore

 ̃ Derdhje precize poshtë pllakave 
mbështetëse të urave ose makinerive

 ̃ Mbushje e plasaritjeve dhe vrimave të 
mëdha në beton

APLIKIMET
 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi shumicën e 

materialeve të ndërtimit: beton, llaç, gurë, 
çelik, qelq, rrëshira poliesteri ose epokside

 ̃ Pa tretës
 ̃ Përzierje e lehtë, rrjedhje dhe vendosje e 

mirë 
 ̃ Ngurtësohet shpejtë pa tkurrje
 ̃ Lagështia nuk ndikon ngurtësimin

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1.9 kg / litër miksi
KONSUMIMI

 ̃ Mbush dhe izolon hapësirat dhe plasaritjet 
në struktura si: urat, struktura të inxhinierisë 
së ndërtimit, ndërtesa industriale dhe banimi, 
p.sh. kolona, trarë, themele, mure, dysheme 
dhe struktura ujëmbajtëse

 ̃ Ngjitje strukturore
 ̃ Parandalim i hyrjes së ujit dhe infiltrimit 

të substancave që ndikojnë në ndryshkjen e 
armaturës

APLIKIMET
 ̃ Temperaturë injektimi +5°C deri +30°C
 ̃ Ngjitje e mirë mbi beton, mure, gurë, 

çelik dhe dru
 ̃ I përshtatshëm për kushte të thata dhe 

të lagështa
 ̃ Gjerësi max. plasaritjeje 5,0 mm
 ̃ Rezistenca mekanike të larta
 ̃ I fortë, por jo i thyeshëm
 ̃ Viskozitet i ulët, injektohet me pompë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1 kg rrëshirë injektimi: ~0,93 L
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

517958 e verdhë/kafe LP
set A+B=1 kg 8 sete 320 1 kuti set

487237 e verdhë/kafe N
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EN 1504-5 

EN 1504-5 

EN 
15

04
-5 CE

Sikadur®-31 EF 

Ngjitës strukturor epoksid me 2 përbërës

Sikadur®-32 EF
Agjent epoksid me 2 përbërës për ngjitje strukturore

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

534999
gri

set A+B=1,2 kg 8 320 1 kuti set

536985 set A+B=6 kg 432 kg

 ̃ Ngjitës strukturor për: elemente betoni, gur 
natyror i fortë, qeramika, çimento me fibra, 
llaç, tulla, mur, dru, poliester, epoksid

 ̃ Riparim dhe ngjitje për: kënde dhe skaje, 
vrima dhe zgavra

 ̃ Mbushje, riparime fugash dhe izolim pla-
saritjesh

 ̃ Aplikim vertikal dhe horizontal
 ̃ Përdorim i brendshëm dhe i jashtëm

APLIKIMET
 ̃ Temperaturë aplikimi nga +10 °C deri në +30 °C
 ̃ Përzierje dhe aplikim i lehtë
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi shumicën e materialeve të 

ndërtimit
 ̃ Tiksotropik: nuk varet në aplikime vertikale dhe 

horizontale
 ̃ Ngurtësim pa tkurrje
 ̃ Nuk nevojitet prajmer
 ̃ Rezistencë ndaj abrazionit
 ̃ I papërshkueshëm nga lëngjet dhe avujt e ujit
 ̃ Rezistencë kimike

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1,95 kg/m2/mm trashësie
KONSUMIMI

 ̃ Elemente betoni (përfshirë ngjitjen e be-
tonit të freskët me betonin e ngurtësuar)

 ̃ Gur i fortë natyror
 ̃ Qeramika, çimento me fibra
 ̃ Llaç, tulla, mure
 ̃ Çelik, hekur, alumin, dru, qelq
 ̃ Poliester/fibra qelqi dhe materiale rrëshire 

epokside

APLIKIMET
 ̃ Përzierje dhe aplikim i thjeshtë
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi shumë materiale ndërtimi
 ̃ Ngurtësohet pa tkurrje
 ̃ Nuk nevojitet prajmer
 ̃ Rezistencë e lartë mekanike fillestare & përfun-

dimtare
 ̃ I papërshkueshëm nga lëngjet dhe avujt e ujit
 ̃ Rezistencë kimike e mirë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1,3 kg/m2/mm trashësie
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

545534
gri

set A+B=1 kg 8 320 1 kuti set

545555 set A+B=4,5 kg 432 kg

EN 1504-4 

EN 1504-4 

EN 1504-4 

EN 
15

04
-4 CE
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Hidroizolim 
Shtrim dyshemeje

MJEDISET bashkëkohore industriale, tregtare dhe magazinat, zonat e qarkullimit të 
produkteve, mjediset e prodhimit dhe përpunimit, zonat me shkallë të lartë higjiene 
etj. bëjnë të domosdoshëm krijimin e dyshemeve me derdhje që u përgjigjjen sforci-
meve të rënda mekanike, kimike dhe termike, duke plotësuar në të njëjtën kohë nevo-
jat për rezistencë ndaj rrëshqitjes, higjienë dhe estetikë të lartë. Zgjidhjet me sistemet 
Sikafloor® ofrojnë mundësinë e përzgjedhjes midis një shumëllojshmërie ngjyrash. 
Mund të aplikohen në trashësi të ndryshme për të përftuar sipërfaqe përfundimtare 
me pamje të bukur. Zhvillojmë sisteme, duke patur parasysh jetëgjatësinë e kon-
struksionit, nevojat funksionale, fugat ndërtimore, lidhjet dysheme-mur, projektimin 
përfundimtar të sipërfaqes dhe detajet e aplikimit.

Zbulo më shumë 

Sisteme për shtrim 
dyshemeje
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Sikafloor® ProSeal-22
Përbërës për tharjes dhe izolimin e dyshemeve prej betoni

 ̃ Rezistencë ndaj përplasjeve
 ̃ Forcues i sipërfaqes me kosto efikase
 ̃ Kundër pluhurit
 ̃ Aplikim i shpejtë
 ̃ Rezistencë e shtuar ndaj vajrave dhe 

grasos
 ̃ Përzierje e përbërësve në fabrikë, me cilë-

si të garantuar të produktit përfundimtar
 ̃ Pastrim i lehtë i sipërfaqes përfundimtare
 ̃ Shumëllojshmëri ngjyrash

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
 ̃ Mbajtje e shkëlqyer e lagështisë
 ̃ Ndihmon në kontrollin e mbledhjes së 

pluhurit
 ̃ Than dhe izolon me efikasitet sipërfaqet 

e betonit, me një veprim të vetëm dhe 
ekonomik

 ̃ Rezistencë e mirë ndaj abrazionit
 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi betonin e ri dhe të 

vjetër
 ̃ Aplikim i lehtë me spërkatje ose rul

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.1–0.2 l/m2/shtresë
KONSUMIMI

 ̃ Kontribuon në formimin e dyshemeve 
monolitike prej betoni, rezistuese ndaj 
konsumimit. Kur spërkatet dhe inko-
rporohet në dyshemetë prej betoni të 
freskët, formon një sipërfaqe të lëmuar 
dhe rezistente ndaj konsumimit.

 ̃ Përdorime tipike në magazina, fabrika, 
qendra tregtare, kudo që dyshemeja 
me rezistencë ndaj konsumimit dhe 
abrazionit është kërkesa kryesore.

APLIKIMET

 ̃ ~4- 5 kg/m2

KONSUMIMI

Sikafloor®-3 QuartzTop 

Forcues me ngjyrë dhe me bazë minerale për dysheme betoni

Sika® Patch-5 Rapid
Llaç me bazë çimentoje, 1 përbërës dhe me ngurtësim të shpejtë 
që aplikohet me derdhje për riparime lokale mbi dysheme dhe beton

 ̃ Dysheme dhe struktura
 ̃ Përbërës për tharjen për të kufizuar 

thatësinë dhe plasaritjen e sipërfaqes
 ̃ Ofron tharje dhe izolim për forcuesit 

e sipërfaqeve Sikafloor®, trajtim 
kundër mbledhjes së pluhurit dhe 
përmirësim të rezistencës kundër 
abrazionit të sipërfaqeve ekzistuese 
prej betoni

 ̃ I përshtatshëm për aplikim të 
brendshëm dhe të jashtëm

APLIKIMET

 ̃ Përbërës për tharje në mënyrë që të 
kufizohet plasaritja sipërfaqësore

 ̃ Ofron tharje dhe izolim pas aplikim-
it të forcuesve të sipërfaqes së dy-
shemeve nga seria Sikafloor®

 ̃ Trajtim kundër pluhurit dhe për 
përmirësimin e rezistencës ndaj 
abrazionit të sipërfaqeve ekzistuese 
prej betoni

 ̃ I përshtatshëm për aplikime të 
brendshme dhe të jashtme

APLIKIMET
 ̃ Me bazë uji
 ̃ I përshtatshëm për përdorim të brendshëm ku pro-

duktet me bazë tretësi nuk mund të aplikohen për 
shkak të rregulloreve për shëndetin dhe sigurinë

 ̃ Ndihmon në kontrollin e pluhurosjes për sipërfaqet 
e dyshemeve prej betoni të reja dhe ekzistuese

 ̃ Thahet dhe izolon me efikasitet sipërfaqet prej 
betoni në një veprim të vetëm dhe ekonomik

 ̃ Zverdhje shumë e ulët
 ̃ Aplikim i lehtë me spërkatje ose rul

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

558425 pluhur gri thes 25 kg 48 copë

Sikafloor® ProSeal W  

Përbërës me bazë uji për tharjen dhe izolimin e dyshemeve prej betoni

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

83637 lëng
transparent

bidon 5 lt 450
lt

85210 fuçi 200 lt 400

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

78158 lëng 
transparent

kovë 25 lt 450
lt

85212 fuçi 200 lt 400

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

500157 pluhur gri thes 25 kg 48 copë

 ̃ Restaurim betoni me derdhje llaçi brenda 
betoformave (trarë, kolona, kuverta urash).

 ̃ Riparime lokale/ rikonstruksion i dy-
shemeve industriale në mjedise të 
brendshme dhe të jashtme prej betoni ose 
me bazë çimentoje, fuga rrugësh, puseta 
dhe aty ku kërkohet tharje e shpejtë dhe 
rezistencë e lartë ndaj abrazionit ose aty ku 
ndërprerja e shërbimit duhet të pakësohet.

APLIKIMET
 ̃ Përdorim i lehtë, thjesht shtoni ujë
 ̃ Mpiksje dhe ngurtësim i shpejtë
 ̃ I vetëkompaktueshëm, rrjedhje, 

punueshmëri dhe stabilitet të mira
 ̃ Rezistencë ndaj abrazionit / konsumimit
 ̃ Pa segregim ose rrjedhje
 ̃ Trashësi aplikimi 15-50 mm/ shtresë, pa 

agregate
 ̃ Trashësi aplikimi deri në 100 mm me rërë 

kuarci 6-12 mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 2.0 kg pluhur për 1 lt miks
KONSUMIMI  ̃ 0.1–0.2 l/m2/shtresë

KONSUMIMI

  EN 1504-3

EN
 15

04
-3

    
     

     E
N 1504-3               EN

 1504-3R4

     EN 13813

EN
 13

81
3  

    
     

      
 EN 13813                     EN

 13813

SR
B1,5

ASTM 
C-309
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Purigo®-I 100   

Stabilizues i sipërfaqes me efekt kundër pluhurit për dyshemetë prej betoni

 ̃ Përmirësim i rezistencës së sipër-
faqes prej betoni

 ̃ Në mjedise të brendshme dhe të 
jashtme

 ̃ Redukton absorbueshmërinë e be-
tonit

 ̃ Për aplikime në papafingo, garazhe, 
magazina, bazamente, nënshtresa për 
dysheme lundruese (poshtë pllakave)

APLIKIMET
 ̃ Kundër pluhurit
 ̃ Përthithje e reduktuar e vajrave 

dhe lëngjeve të tjera
 ̃ Rezistencë e përmirësuar ndaj 

konsumimit
 ̃ Pastrim i lehtë
 ̃ Produkt pa ngjyrë dhe pa erë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 0.15-0.25 kg/m2/shtresë
KONSUMIMI

Sikafloor® Level-30
Llaç çimentoje me performancë të lartë për dyshemetë, i vetënivelueshëm dhe 
me tharje të shpejtë për mjedise të bredshme e të jashtme në trashësi 4-30 mm

 ̃ Llaç dyshemeje i vetënivelueshëm për nivelim ose lëmim të llaçeve të 
dyshemeve në trashësi midis 4-30mm

 ̃ Llaç dyshemeje për kushte shërbimi industrial kur izolohet me veshje 
përfundimtare rrëshire PU ose EP për ngarkesë mesatare në të lartë 
(qarkullim i rëndë + pirunash me ngarkesë tronditëse).

 ̃ Për mbushje, lëmim dhe nivelim të nënshtresave të përshtatshme 
përpara aplikimit të parketeve, pllakave qeramike, dyshemeje prej 
rrëshirë pa bashkime, tekstileve, mbulesave elastike të dyshemeve. 

 ̃ Përdoret si llaç dyshemeje në mjedise të jashtme kur izolohet me një 
mbulim, p.sh.veshje.

APLIKIMET

 ̃ I vetënivelueshëm dhe shumë fluid
 ̃ Aplikim i lehtë manual ose me pompë
 ̃ Gati për përdorim
 ̃ Tkurrje e ulët
 ̃ Punueshmëri të mirë 
 ̃ Mpiksje dhe tharje e shpejtë
 ̃ Mundësi për qarkullim me ecje pas 3-4 orësh (+20°C)
 ̃ Paraqitje dhe fortësi sipërfaqjeje e mirë
 ̃ Rezistencë e shkëlqyer ndaj ngrirjes-shkrirjes (R3)
 ̃ Pa kazeinë dhe formaldehide
 ̃ I përshtatshëm për përdorim me sistemet e ngrohjes nën dysheme

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~1.8 kg/m2/mm
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

547522
lëng, blu

bidon 5 kg 450
kg

498421 bidon 10 kg 600

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

162680 pluhur bezhë-gri thes 25 kg 1000 kg

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

5031 emulsion i bardhë bidon 5 kg 540 kg

Sikafloor®-01 Primer   

Prajmer me bazë uji për dyshemetë, përdoret për përbërësit e nivelimit dhe kollat e pllakave

 ̃ Reduktimin e absorbueshmërisë 
së nënshtresës

 ̃ Përmirësim i ndërkapjes me 
nënshtresat e lëmuara dhe të 
qëndrueshme

 ̃ Mbrojtje e nënshtresës ndaj 
lagështisë nga përbërësit e 
nivelimit me bazë çimentoje ose 
kollat e pllakave

APLIKIMET
 ̃ Konsumim i ulët / mbulim i madh
 ̃ I përshtatshëm për aplikime tek 

sistemet e ngrohjes nëndysheme
 ̃ Redukton formimin e pluhurit
 ̃ Kompatibilitet me nënshtresat e 

përcaktuara
 ̃ Çlirime shumë të ulëta
 ̃ Aplikim me furçë, rul ose spërkatje
 ̃ Mund të hollohet me ujë
 ̃ Gati për përdorim
 ̃ Pa tretës

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~70 g/m2

KONSUMIMI

     EN 13813

EN
 13

81
3  

    
     

      
 EN 13813                     EN

 13813

CT-C40
F10-A12

  EN 1504-3

EN
 15

04
-3

    
     

     E
N 1504-3               EN

 1504-3R3
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Sikafloor®-100 Level   

Përbërës me bazë çimentoje dhe i modifikuar me polimere për nivelim dyshemeje në 2-10 mm

 ̃  I përshtatshëm për mbushje, 
lëmim dhe nivelim të nënshtresave 
të përshtatshme përpara shtrimit të 
pllakave qeramike, veshjeve tekstile 
dhe elastike (vinili, linoleumi) për 
dyshemetë e zonave të brendshme 
rezidenciale dhe joindustriale

APLIKIMET
 ̃ I papërshkueshëm nga ngjitësit me bazë uji
 ̃ I vetënivelueshëm
 ̃ Finiturë e lëmuar
 ̃ I përshtatshëm për aplikim me sistemet e 

ngrohjes nën dysheme
 ̃ I pompueshëm
 ̃ I përshtatshëm për karriget me rrota të zyrave 

me trashësi shtrese më të madhe se 2mm 
 ̃ I modifikuar me polimere
 ̃ Transmetim i ulët tensioni tek nënshtresa

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1.5 kg/m2/mm

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

496771 pluhur gri thes 25 kg 1050 kg

 ̃ Për mbushje, lëmim dhe nivelim të nënshtresave të 
përshtatshme përpara aplikimit të parketit, pllakave qera-
mike, dyshemeve prej rrëshire pa fuga, mbulimeve tekstile 
elastike të dyshemeve për mjedise të brendshme në zona 
rezidenciale dhe joindustriale.

APLIKIMET

Sikafloor®-300 Level   

Përbërës me bazë çimentoje dhe i modifikuar me polimere për nivelim dyshemeje në 1-10 mm

 ̃ I vetënivelueshëm
 ̃ Për aplikime në sistemet me ngrohje nën dysheme
 ̃ Trashësi shtrese deri në 20 mm me agregate
 ̃ I përshtatshëm për ngarkesën e karrigeve me rrota 

të zyrave në trashësi shtrese > 1 mm 
 ̃ I pompueshëm
 ̃ Nivel i lartë fortësie dhe rezistence
 ̃ Porozitet i ulët i sipërfaqes, finiturë shumë e lëmuar
 ̃ I modifikuar me polimere
 ̃ Tharje nëpërmjet hidratimit
 ̃ Nivelim i parregullsive të sipërfaqes
 ̃ Transmetim i ulët tensioni tek nënshtresa

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1.5 kg/m2/mm
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

496773 pluhur gri thes 25 kg 1050 kg

  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

Sikafloor®-200 Level   

Llaç i vetënivelueshëm çimentoje dhe i modifikuar me polimere për trashësi aplikimi 3-40 mm

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

496772 pluhur gri thes 25 kg 1050 kg

Nivelim i nëndyshemeve reziden-
ciale dhe joindustriale në mjedise të 
brendshme dhe të jashtme përpara 
aplikimit:

 ̃ Dysheme druri
 ̃ Dysheme parketi
 ̃ Pllaka qeramike
 ̃ Pllaka guri
 ̃ Dysheme rrëshire pa bashkime
 ̃ Veshje tekstile për dyshemetë
 ̃ Veshje elastike për dyshemetë 

(linoleum, vinyl)

APLIKIMET
 ̃ I vetënivelueshëm
 ̃ Trashësi shtrese: 3–40 mm. 60 mm me agregate
 ̃ I papërshkueshëm nga ngjitësat me bazë uji
 ̃ I përshtatshëm për aplikim mbi sistemet e ngrohjes 

nën dysheme
 ̃ Sforcim shumë i ulët mbi nënshtresë
 ̃ I pompueshëm
 ̃ I përshtatshëm për karriget me rrota të zyrave në 

përputhje me EN 12529
 ̃ I përshtatshëm si nënshtresë për ngjitjen e pllakave 

qeramike, i aplikuar mbi nënshtresa çimentoje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 1.8 kg/m2/mm
KONSUMIMI
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Sikafloor®-81 EpoCem   

Llaç çimentoje i modifikuar me epoksid, me 3 përbërës dhe i vetënivelueshëm 
për shtresa dyshemeje 1,5-3 mm

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

gri e lehtë set A+B+C=23 kg

kg
418482 lëng i bardhë A=shishe 1,14 kg 369,36

92377 lëng i verdhë i tejdukshëm B=bidon 2,86 kg 308,88

92378 pluhur gri C=thes 19 kg 1026

 ̃ Si barrierë e përkohshme kundër lagështisë poshtë dyshemeve prej 
rrëshire, PUR dhe PMMA

 ̃ Nivelim ose riparim lokal i sipërfaqeve horizontale prej betoni, gjatë puni-
meve të reja ose riparimeve, në mjedise agresive kimike

 ̃ Veshje dyshemeje mbi nënshtresa të lagështa dhe pa ajrosje që nuk kanë 
kërkesa estetike të veçanta

 ̃ Shtresë niveluese poshtë dyshemeve / llaçeve epokside, PUR, PMMA*, 
pllakave, moketave ose dyshemeve prej druri

 ̃ Riparim dhe mirëmbajtje e dyshemeve monolite (njëcopëshe) prej betoni
 ̃ Me shtim rëre kuarci, si llaç për riparime lokale

APLIKIMET

 ̃ Mundësi mbiveshjeje me dysheme me bazë rrëshire pas 24 orësh 
 ̃ Aplikim ekonomik, i shpejtë dhe i lehtë
 ̃ Veti të mira nivelimi
 ̃ I papërshkueshëm nga lëngjet, por i përshkueshëmnga avujt e ujit
 ̃ Rezistencë ndaj ngricës dhe kripës për shkrirje akulli
 ̃ Rezistencë kimike e mirë
 ̃ Veti zgjerimi termik të ngjashme me betonin
 ̃ Ngjitje e shkëlqyer mbi beton i cili sapo ka fituar rezistencat ose të 

ngurtësuar, i lagësht ose i thatë
 ̃ Rezistenca të shkëlqyera mekanike fillestare dhe përfundimtare
 ̃ Rezistencë e shkëlqyer ndaj ujit dhe vajrave
 ̃ Përgatitje ideale për sipërfaqe të lëmuar
 ̃ Për përdorim të brendshëm, pa tretës
 ̃ Nuk korrodon armaturën prej çeliku

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~2.25 kg/m2/mm
KONSUMIMI

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE
  EN 1504-3

EN
 15

04
-3

    
     

     E
N 1504-3               EN

 1504-3R4
     EN 13813

EN
 13

81
3  

    
     

      
 EN 13813                     EN

 13813

CT-C50 
F10-A9

SikaTop®-10   

Prajmer me bazë uji për nënshtresa çimentoje

 ̃ Posaçërisht për përdorim si prajmer për 
SikaDecor®-803 Nature

 ̃ Mbi nënshtresa minerale, veshje çimentoje 
dhe pllaka të vjetra qeramike

 ̃ Nuk është i përshtatshëm për sipërfaqet 
vertikale

APLIKIMET

 ̃ Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa poroze dhe qelqi
 ̃ Parandalon humbjen e ujit tek nënshtresa
 ̃ Ekonomik
 ̃ Shton rezistencën
 ̃ Rezistencë ndaj pH alkalin
 ̃ Gati për përdorim
 ̃ Përdorim i lehtë
 ̃ Për nënshtresa me përmbajtje më të lartë lagështie

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

441145 lëng i kuq kovë 5 kg 480 kg

 ̃ ~ 0.2 - 0.5 kg/m2/shtresë

KONSUMIMI
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Sika® Mono-
Top®-109 Water-
Proofing

 ̃ Veshje dekorative dhe të 
njëtrajtshme mbi dysheme dhe 
mure në mjedise të brendshme

 ̃ I përshtatshëm për nënshtresa 
me bazë çimentoje ose gipsi

 ̃ Për dhoma, zyra, papafingo, etj.
 ̃ Mund të jetë i përshtatshëm 

për veshje dekorative në dyqane, 
shtëpi private, ndërtesa publike 
me konsumim të lehtë të sipër-
faqes 

APLIKIMET

 ̃ ~ 1.75 kg/m2/mm
KONSUMIMI

SikaDecor®-801 Nature
Mikroçimento dekorative dhe me ngjyrë për aplikime të brendshme

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

466576 i bardhë kovë A+B=13 kg 312 kg

 ̃ Dozë paraprake
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV
 ̃ Punueshmëri e shkëlqyer
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi nënshtresë
 ̃ Aplikim i shpejtë
 ̃ Tepër dekorativ dhe estetik, ofron një 

sipërfaqe unike
 ̃ I transpirueshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

SikaDecor®-803 Plus 

Shtresë niveluese për sistemin e llaçit dekorativ me bazë çimentoje SikaDecor®

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

set A+B = 30 kg
kg

467928 lëng A = bidon 5 kg 540

558424 pluhur i bardhë B = thes 25 kg 50 copë

Rregullim dhe riprofilizim përpara apli-
kimit të mikroçimentos SikaDecor®-801 
Nature mbi:

 ̃ Llaçe me bazë çimentoje
 ̃ Tulla
 ̃ Sipërfaqe të shtruara me pllaka, etj 

APLIKIMET
 ̃ Përbërës të gatshëm, përzierje e lehtë
 ̃ Aplikim i thjeshtë
 ̃ Tkurrje e ulët
 ̃ Llaç për aplikim të përgjithshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 2.0 kg/m2/mm
KONSUMIMI

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE

     EN 998-1

EN
 9

98
-1 

    
     

      
 EN 998-1                 EN

 998-1

     EN 13813

EN
 13

81
3  

    
     

      
 EN 13813                     EN

 13813

CT
C60 
F10

SikaDecor® Color
Pigment i lëngshëm për sistemin SikaDecor® 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

554985 1 Silber/Plata/Silver

shishe 0,5 lt 6 768 1 copë copë

554984 2 Perle/Perla/Pearl
554795 3 Arena/Albero
554983 4 White/Weiss
554924 5 Altweiss/Bone/Hueso
554987 6 Ivory/Marfil/Eflenbein
554990 7 nickel/niquel
554989 8 Rhodium/Rodio
554982 9 Schmiede/Forja
554991 10 grey marengo
554988 11 steel/stahl

12 Nacar/Nacre
554925 13 sand
568318 14 land
468305 15 Bahía

16 Trigo/Wheat
568319 17 vanilla
468346 18 clay
468429 19 Barro/Mud
468307 20 tile/ziegel
468337 21 Terracota
468350 22 Antarctica/ Antarktis
468308 23 Ocean/Ozean
468352 24 marine
468338 25 Adriático/Adriatic
468309 26 turquoise
468335 27 jade
468314 28 Emerald/Esmeralda
468315 29 Moss/Moos/Musgo

30 Helecho/Fern
468317 31 Trebol/Clover
468336 32 lime/limette
468341 33 lemon/zitrone
468342 34 Melocotón/Peach
468318 35 mandarine/Tangerine
554926 36 Strawberry/Madrono
468343 37 chocolate/Schoko
554986 38 Shabby chic rosa
468353 39 mallow/malve
468348 40 Levendel/Levanda
468345 41 sandalwood/sandale

Lista e ngjyrave

SikaDecor®
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Sikafloor®-151        (Ky produkt zëvendëson produktin e mëparshëm Sikafloor®-161)

Prajmer epoksid, llaç nivelues, shtresë e ndërmjetme dhe llaç për shtrime

 ̃ Prajmer për nënshtresa betoni, llaçeve të 
çimentos dhe llaçeve epokside

 ̃ Prajmer për nënshtresa me absorbueshmëri 
të ulët deri në mesatare

 ̃ Prajmer për të gjitha sistemet e dyshemesë 
epokside dhe poliuretanike

 ̃ Binder për llaçet nivelues dhe llaçet e dy-
shemeve

APLIKIMET
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Viskozitet i ulët
 ̃ Depërtim i mirë
 ̃ Rezistencë e mirë ngjitjeje
 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Për shumë përdorime

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Si prajmer: 0,35–0,55 kg/m²
 ̃ Si llaç nivelues: 1,7-2,2 kg/m²/mm

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

transparent

kovë A+B=30 kg

kg579484 A=kovë 25,5 kg 535,5

579481 B=kovë 4,5 kg 270

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE

Sikafloor®-150     (Ky produkt zëvendëson produktin e mëparshëm Sikafloor®-156)

Prajmer epoksid, llaç nivelues dhe llaç për shtrime

 ̃ Prajmer për nënshtresa betoni, llaçe çimentoje për 
shtrim dhe llaçe epokside

 ̃ Për nënshtresa me absorbueshmëri normale në të 
madhe

 ̃ Kontroll lagështie mbi nënshtresat me bazë çimen-
toje me përmbajtje lagështie ≤ 4 % CM (99 % RH)

 ̃ Prajmer për dyshemetë Sika epokside dhe PUR
 ̃ Binder për llaçet e nivelimit dhe shtrimit

APLIKIMET
 ̃ Viskozitet i ulët
 ̃ Më pak erë
 ̃ Depërtim i mirë
 ̃ Rezistencë e mirë ngjitjeje
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Kohë e shkurtër pritjeje
 ̃ Shumë-përdorimesh

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

601603 kovë A+B=10 kg 300

kg
kovë A+B=25 kg

579477 transparent A=kovë 18,5 kg 388,5

579473 lëng kafe B=kovë 6,5 kg 390
 ̃ Si prajmer: 0,3–0,5 kg/m²
 ̃ Si llaç nivelues: 1,4-2,2 kg/m²/mm

KONSUMIMI

  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

SR
B2,0
AR1
IR4

  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

SR 
B2,0-AR0,5 

IR8

Sikafloor®-155 WN   

Prajmer rrëshire epokside me 2 përbërës dhe me bazë uji

Prajmer për nënshtresat: 
 ̃ Beton i ri dhe beton i ngurtësuar
 ̃ Llaçe çimentoje për dysheme
 ̃ Veshje ekzistuese dyshemeje epokside
 ̃ Shtresa niveluese

Prajmer për:
 ̃ Sikafloor®-81 EpoCem® dhe Sikafloor®-82 EpoCem®
 ̃ Sikafloor®-20N PurCem® dhe Sikafloor®-21N PurCem® nëse kërkohet.
 ̃ Produkte të serisë Sikafloor®-Level®

APLIKIMET

 ̃ Aplikim i lehtë dhe i shpejtë
 ̃ I posaçëm për nënshtresa shumë absorbuese
 ̃ Me bazë uji dhe pa erë
 ̃ Mund të aplikohet në zona të paventiluara
 ̃ Rezistencë shumë e mirë e ngjitjes në të gjithë 

shkallën e temperaturave të aplikimit
 ̃ Miqësor ndaj mjedisit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.3 - 0.5 kg/m2/veshje
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

RAL 3009 enë A+B=10kg

kg57561 A = kovë 7,5 kg 337,5

57560 B = bidon 2,5 kg 240

     EN 13813

EN
 13

81
3  

    
     

      
 EN 13813                     EN

 13813

SR
B1,5
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Sikafloor®-2540 W
Veshje epokside me 2 përbërës, bazë uji dhe çlirime të ulëta

 ̃ Veshje epokside me ngjyrë për betonin, llaçe çimentoje, 
sisteme me spërkatje rëre dhe llaçe epokside.

 ̃ Ekspozim mekanik dhe kimik normal deri në mesatar.
 ̃ Për zona prodhimi, magazina, vende parkimi, garazhe, etj.

APLIKIMET

 ̃ Çlirime të ulëta VOC / AMC
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj abrazionit
 ̃ Rezistencë e mirë kimike & mekanike
 ̃ I tretshëm në ujë
 ̃ Pa erë
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Finiturë me shkëlqim
 ̃ Mirëmbajtje e pakët

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~0,2–0,3 kg/m² si veshje mbi sipërfaqet e spërkatura me rërë
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

RAL 7032/7035

bidon A+B=6kg 270

kg

ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

RAL 7032/7035

set A+B=18 kgngjyra pastel

ngjyra të theksuara

RAL 7032/7035

A=bidon 13 kg 312ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

561827 B=bidon 5 kg 600

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE
  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

SR
B2,0
AR1
IR4

Sika® Mono-
Top®-109 Water-
Proofing

Sikafloor®-264 N 

Veshje epokside me strukturë të lartë dhe veshje izoluese për dysheme

 ̃ Sistem me strukturë të lartë për shtrimin e dyshemeve për 
nënshtresa betoni dhe llaçi me bazë çimentoje me rezistencë 
normale deri në mesatare ndaj konsumimit si p.sh. dhomat me 
nivel të lartë higjiene, salla magazinimi, ofiçina, garazhe dhe 
rampa ngarkimi.

 ̃ Veshje izoluese / përfundimtare për sisteme kundër rrëshqit-
jes me spërkatje rëre, si vendet e parkimit të automjeteve me 
shumë kate ose nëntokësore, hangarë mirëmbajtjeje dhe zonat 
ku kryhen përpunime të lagështa si p.sh. industria e ushqimit 
dhe pijeve.

APLIKIMET

 ̃ Higjienik dhe pa bashkime
 ̃ Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Kundër ujit
 ̃ Sipërfaqe përfundimtare me shkëlqim
 ̃ Sipërfaqe me rezistencë ndaj rrëshqitjes për t’ u përshtatur 

me kërkesat e klientëve
 ̃ Mund të mbushet me rërë për të prodhuar një rrëshirë të 

vetënivelueshme
 ̃ Mirëmbajtje e pakët

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Për lyerje me rul: ~ 0,25–0,3 kg/m²
 ̃ Rrëshirë e vetënivelueshme: ~ 0,9–1,2 kg/m²/mm

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

RAL 7032/7035

set A+B=kovë 30 kg

kg

ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

RAL 7032/7035

A=kovë 23,7 kg 497,7ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

538616 Sikafloor-161/264N/264N Thixo B=kovë 6,3 kg 378

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE
  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

SR
B2,0
AR1
IR4
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Sikafloor®-2640                (Ky produkt zëvendëson produktin e mëparshëm Sikafloor®-264 N)

Veshje epokside dyshemesh me ngjyrë dhe tharje të shpejtë dhe shtresë përfundimtare 
izoluese me strukturë të lartë

 ̃ Veshje izoluese / përfundimtare për sisteme të spërkatura me 
rërë dhe me rezistencë ndaj rrëshqitjes, si vendet nëntokësore apo 
shumëkatëshe të parkimit, hangarët e mirëmbajtjes dhe për dhoma 
përpunimi të lagura, si p.sh industria e ushqimit dhe pijeve.

 ̃ Veshje me ngjyrë dhe teksturë të lehtë që aplikohet me rul për beton 
dhe llaçe çimentoje për shtrime me rezistencë normale deri në mesa-
tare ndaj konsumimit të rëndë p.sh. salla magazinimi dhe montimi, 
punishte mirëmbajtjeje, garazhe dhe rampa ngarkimi.

APLIKIMET

 ̃ Tharje e shpejtë
 ̃ Më pak erë
 ̃ Çlirime të ulëta
 ̃ Zverdhje e ulët
 ̃ Rezistencë e përmirësuar ndaj zbardhjes së epoksidit (blushing)
 ̃ Pa bashkime dhe higjienike
 ̃ Rezistencë mekanike e mirë
 ̃ Aplikim i lehtë rul dhe shpatull gome
 ̃ Finiturë me shkëlqim
 ̃ Sipërfaqje me rezistencë ndaj rrëshqitjes
 ̃ Nevojë e pakët për mirëmbajtje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

RAL 7032/7035

set A+B=20 kg

kg

ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

RAL 7032/7035

A=kovë 26,7 kg 560,7ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

562634 B=kovë 3,3 kg 198

 ̃ ~0,3–0,5 kg/m²
KONSUMIMI

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE
  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

SR
AR 0,5
B 2,0
IR4

Video aplikimi

Sikafloor®-2640

Sikafloor®-263 SL N
Sistem epoksid me 2 përbërës dhe i vetënivelueshëm për shtrimin e dyshemeve

 ̃ Sistem i vetënivelueshëm për nënshtresa betoni dhe llaçi 
dyshemeje me ngarkesë normale deri mesatare, p.sh. dhoma 
me higjienë të lartë, vende magazinimi dhe industriale, ofiçina, 
punishte, garazhe, rampa ngarkimi, etj.

 ̃ Sistem kundër rrëshqitjes me spërkatje rëre për vende parkimi 
shumëkatëshe dhe nëntokësore, hangarë mirëmbajtjeje dhe për 
zona ku kryhen procese të lagështa, p.sh. industri ushqimesh 
dhe pijesh.

APLIKIMET

 ̃ Pa bashkime dhe higjienik
 ̃ Mbushje me agregate për llaçe dyshemeje 

prej rrëshire për përdorim të rëndë
 ̃ Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Rezistencë ndaj ujit
 ̃ Sipërfaqe përfundimtare me shkëlqim
 ̃ Sipërfaqe me rezistencë ndaj rrëshqitjes për 

t’ u përshtatur me kërkesat e klientëve
 ̃ Mirëmbajtje e pakët

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~0,9–1,2 kg/m²/mm
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

RAL 7032/7035

set A+B=20 kg

kg

ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

RAL 7032/7035

A=kovë 15,8 kg 331,8ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

548672 B=kovë 4,2 kg 252

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE
  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

SR
B2,0
AR1
IR4
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Sikafloor®-3240
Sistem dyshemeje të vetënivelueshme PUR me 2 përbërës, elastik-i fortë dhe me 
përmbajtje të ulët VOC (lidhje organike flurore)

 ̃ Shtresë konsumimi e lëmuar për mbylljen e plasaritjeve të dy-
shemeve industriale në mjedise prodhimi, magazinimi, punishte, etj.

 ̃ Shtresë konsumimi e spërkatur me rërë për mbylljen e plasaritjeve 
në zona punimesh të lagështa (industria ushqimore & pijeve, etj.), 
vende parkimi automjetesh, rampa ngarkimi, etj.

 ̃ Aplikohet mbi sipërfaqe asfalti, mjedise të brendshme, qendra 
tregtare, zona ekspozimi & magazinimi.

APLIKIMET

 ̃ Fleksibilitet dhe elasticitet i fortë
 ̃ Mbyllje e plasaritjeve
 ̃ Është i mundur aplikimi mbi nënshtresat asfaltike
 ̃ Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
 ̃ Pa tretës dhe çlirime të ulëta VOC
 ̃ Mundësi për sipërfaqe me rezistencë ndaj rrëshqitjes
 ̃ Aplikim dhe pastrim i lehtë
 ̃ Produkt ekonomik
 ̃ Pa ndjeshmëri ndaj lagështisë 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Ju lutemi, lexoni skedat teknike të produkteve që janë pjesë e sistemit
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

RAL 7032/7035

set A+B=25 kg

kg

ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

RAL 7032/7035

A=kovë 20,25 kg 425,25ngjyra pastel

ngjyra të theksuara

496898 B=bidon 4,75 kg 570

  EN 1504-2

EN
 15

04
-2

    
     

     E
N 1504-2               EN

 1504-2CE
  EN 13813

EN
 13

81
3  

     
      

 EN 13813               EN
 13813

SR
B2,0
AR1
IR4

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

50330 RAL 7032 , Sikafloor® 400 N Elastic+ kovë 6 kg 504
kg

50335 RAL 7032 , Sikafloor® 400 N Elastic kovë 18 kg 540

Sikafloor®-400 N Elastic/Elastic+
Shtresë PUR me 1 përbërës dhe elasticitet të lartë

Sikafloor®-410 

Veshje PUR, elastike, mat dhe me 1 përbërës për izolim

 ̃ Veshje elastike PUR me rezistencë 
ndaj rrëshqitjes, rrezeve UV dhe veti 
hidrizoluese për nënshtresa betoni 
dhe llaçi çimentoje

 ̃ Për ekspozim mekanik të lehtë dhe 
mesatar

 ̃ Për ballkone, tarraca, ura 
këmbësorësh, shkallë, etj.

APLIKIMET
 ̃ Elasticitet i lartë
 ̃ Veti hidroizoluese
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj rrezeve UV dhe 

zverdhjes
 ̃ Rezistencë ndaj abrazionit me përdorim 

normal
 ̃ Mundësi për sipërfaqe jo të rrëshqitshme
 ̃ Aplikim i lehtë me rul ose spërkatje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 0.4 - 1.5 kg/m²/mm në varësi të aplikimit. 
KONSUMIMI

 ̃ Veshje izoluese për Sikafloor®-400 N 
Elastic dhe Sikafloor®-400 N Elastic+

 ̃ Vetëm për aplikime të jashtme

APLIKIMET
 ̃ Veshje përfundimtare me elasticitet të 

mirë
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV 

dhe zverdhjes
 ̃ Rezistencë e mirë ndaj abrazionit në 

përdorim normal
 ̃ Mundësi për sipërfaqe me rezistencë 

ndaj rrëshqitjes
 ̃ Aplikim i lehtë 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ ~ 0.15–0.5 kg/m²/shtresë 
në varësi të aplikimit

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

60396 lëng 
transparent

kovë 3 lt 336
lt

66040 kovë 10 lt 300

  EN 1504-2

EN
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Hidroizolim 
Shtrim pllakash

SIKA disponon një gamë të gjerë kollash me bazë çimentoje për pllakat qeramike të të 
gjitha llojeve dhe përmasave, për aplikime të zakonshme dhe specifike, ashtu si dhe në 
aplikimet e sistemeve me ngrohje nën dysheme. Gjithashtu, disponon edhe bojakë me 
performancë të lartë për mbushjen e fugave edhe me kërkesa specifike.

Shkarko broshurën

Sisteme të plota për 
shtrimin e pllakave
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Sika® Primer-11 W+
   

Prajmer universal për nënshtresat përpara aplikimit të kollës së pllakave, llaçit hidroizolues 
dhe produkteve për nivelim

SikaCeram®-101 Thixo   

Kollë pllakash me bazë çimentoje, kategoria C1T 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

561838 lëng blu bidon 5 kg 300 kg

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

500197 e bardhë thes 25 kg 50 1 paletë copë

 ̃ Reduktim i absorbueshmërisë së nënshtresës
 ̃ Përmirësim i ngjitjes me nënshtresën
 ̃ Mbrojtje e nënshtresës nga hyrja e lagështisë nëpërmjet kollës 

së pllakës, llaçit hidroizolues apo produktet e nivelimit

APLIKIMET

 ̃ Gati për përdorim
 ̃ Mund të hollohet me ujë
 ̃ Aplikim i lehtë
 ̃ Mbulim i lartë
 ̃ Kohë e shkurtër pritjeje
 ̃ Përdorim në mjedise të brendshme
 ̃ I përshtatshëm për dysheme me ngrohje (sisteme me ujë dhe elektrike)
 ̃ Çlirime shumë të ulëta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 40-100 g/m2 në varësi të absorbueshmërisë së nënshtresës, pajisjes së 
aplikimit dhe raportit të përzierjes.

KONSUMIMI

Për ngjitje të pllakave qeramike:
 ̃ Monocoturra, bicoturra
 ̃ Pllaka graniti artificial
 ̃ Pllaka cotto dhe mozaik qeramik

Mbi nënshtresat:
 ̃ Beton, llaçe me bazë çimentoje, 

tulla, suva
Për dysheme në zonat:

 ̃ Kuzhinë, dhomë gjumi, banjo, WC, 
ballkone, zyra, magazina

APLIKIMET
 ̃ Tepër tiksotropik - Pa rrëshqitje vertikale
 ̃ Ndërkapje e shkëlqyer mbi shumicën e 

nënshtresave
 ̃ Aplikim i shpejtë, shtrim i lehtë i pllakave
 ̃ Aplikim deri në trashësi 10mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Pllaka të vogla: ~ 2 – 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 – 4 kg/m²

KONSUMIMI
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SikaCeram®-111 

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe rezistencë të lartë ndaj rrëshqitjes, kategoria C1T

 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi beton, llaç 
çimentoje, gips, tulla

 ̃ Punueshmëri e shkëlqyer
 ̃ Rezistencë e lartë ndaj rrëshqitjes
 ̃ Trashësi aplikimi deri në 10 mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m2

 ̃ Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m2

KONSUMIMI

 ̃ Për shtrimin e pllakave shumë 
absorbuese mbi sipërfaqet: beton, 
pllaka gipsi, tulla, llaç

 ̃ Të gjitha sipërfaqet prej çimentoje 
ku nuk pritet bymim apo tkurrje 

 ̃ Mjedise të brendshme dhe të 
jashtme, sipërfaqe vertikale dhe 
horizontale, pa deformime

APLIKIMET

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

524930 gri thes 25 kg 50 1 paletë copë
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SikaCeram®-113
Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe cilësi të lartë, për shtrim pllakash qeramike mbi 
dysheme dhe mure, pa rrëshqitje vertikale dhe kohë të zgjatur punueshmërie, kategoria C1TE

 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresa si 
beton, llaç çimentoje, gips, tulla

 ̃ Aplikim i lehtë dhe punueshmëri e 
shkëlqyer

 ̃ Trashësi aplikimi deri në 10 mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

SikaCeram®-109 Extra   

Kollë pllakash me bazë çimentoje, kategoria C1TE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

500196 e bardhë thes 25 kg 50 1 paletë copë

Për ngjitje të pllakave qeramike:
 ̃ Monocoturra, bicoturra
 ̃ Pllaka graniti artificial
 ̃ Pllaka cotto dhe mozaik qeramik

Mbi nënshtresat:
 ̃ Beton dhe llaçe me bazë çimentoje
 ̃ Tulla, suva
 ̃ Pllaka çimentoje, gipsi (me prajmer)

Për dysheme në zonat:
 ̃ Kuzhinë, dhomë gjumi, banjo, WC, 

ballkon, zyra, magazina

APLIKIMET
 ̃ Tepër tiksotropik - pa rrëshqitje vertikale
 ̃ Kohë e zgjatur punueshmërie
 ̃ Ndërkapje e shkëlqyer mbi shumicën e 

nënshtresave
 ̃ Aplikim i shpejtë, shtrim i lehtë i pllakave
 ̃ Trashësi aplikimi deri në 10mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Pllaka të vogla: ~ 2 – 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 – 4 kg/m²

KONSUMIMI
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Për ngjitjen e pllakave qeramike të mëposhtme:
 ̃ Pllaka qeramike monocottura, bicoturra
 ̃ Pllaka mesatare dhe të mëdha
 ̃ Pllaka graniti artificial (përfshihen pllakat grès porcelanato)
 ̃ Pllaka cotto dhe mozaik
 ̃ Mermer dhe gur natyror (pa asnjë ndjeshmëri ndaj ujit)

Mund të përdoret mbi nënshtresat:
 ̃ Betoni dhe llaçi
 ̃ Pllaka ekzistuese mermeri, mozaik dhe qeramike
 ̃ Tulla, suva
 ̃ Nënshtresa joabsorbuese (me prajmer të përshtatshëm)

Për dysheme dhe mjedise të brendshme e të jashtme, në zona 
vertikale dhe horizontale si: 

 ̃ Kuzhina, ballkone, tarraca
 ̃ Banja, dushe
 ̃ Zona me qarkullim të shpeshtë

APLIKIMET

 ̃ Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m2

 ̃ Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m2

KONSUMIMI

SikaCeram®-203 SuperBond
Kollë pllakash me performancë të përmirësuar, tiksotropike dhe me bazë çimentoje, 
kategoria C2TE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

500194 e bardhë thes 25 kg 50 1 paletë copë

 ̃ Kohë e zgjatur punueshmërie
 ̃ Tepër tiksotropik, pa rrëshqitje vertikale
 ̃ Ndërkapje e shkëlqyer pothuajse mbi të gjitha llojet e nënshtresave
 ̃ Aplikim i shpejtë dhe i lehtë
 ̃ Rezistente ndaj kushteve të motit
 ̃ I aplikueshëm deri në 10 mm 

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
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 ̃ Për shtrimin e pllakave shumë absorbues 
mbi sipërfaqet: beton, pllaka gipsi, tulla, llaç

 ̃ Të gjitha sipërfaqet prej çimentoje ku nuk 
pritet bymim apo tkurrje 

 ̃ Mjedise të brendshme dhe të jashtme, 
sipërfaqe vertikale dhe horizontale, pa 
deformime

APLIKIMET

 ̃ Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m2

 ̃ Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m2

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

470238 gri thes 25 kg 50 1 paletë copë
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SikaCeram®-220 Classic
Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe e modifikuar me polimere për shtrim pllakash qeramike 
mbi dysheme dhe mure, me rezistencë ndaj rrëshqitjes dhe kohë të zgjatur punueshmërie, 
kategoria C2TE

APLIKIMET
Për shtrimin e llojeve të mëposhtme të pllakave:

 ̃ qeramike, qeramike joabsorbuese, grès porcelain, gur natyror (pa ndjeshmëri ndaj ujit), 
pllaka argjili

 ̃ Të gjitha llojet e pllakave qeramike me absorbueshmëri të lartë dhe të ulët.
Mund të përdoret mbi sipërfaqet e mëposhtme:

 ̃ beton, llaç dhe panele gipsi
 ̃ tulla dhe llaç
 ̃ I përshtatshëm për shtrim mbi sistemet e ngrohjes nën dysheme
 ̃ Mundësi shtrimi pllakash në pishinat e mjediseve të brendshme
 ̃ I përshtatshëm për shtrim pllakash mbi dysheme me ngarkesa të larta
 ̃ Vendosje mbi pllakat qeramike ekzistuese në mjedise të brendshme
 ̃ Sipërfaqe vertikale dhe horizontale në mjedise të brendshme e të jashtme

 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi shumicën e nënshtresave (beton, llaç, tulla, gur, etj.)
 ̃ Aplikim i lehtë dhe punueshmëri e shkëlqyer
 ̃ Trashësi aplikimi deri në 10 mm
 ̃ Mundësi shtrimi pllakash mbi pllakat qeramike ekzistuese
 ̃ Tiksotropik
 ̃ Rezistencë ndaj ujit dhe shiut

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

492100 gri thes 25 kg 50 1 paletë copë

 ̃ Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m2

 ̃ Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m2

KONSUMIMI

SikaCeram®-225
Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe fleksibël për shtrim pllakash qeramike mbi dysheme 
dhe mure, me vonim të rrëshqitjes dhe kohë të zgjatur punueshmërie, kategoria C2TE S1

APLIKIMET
Për shtrimin e llojeve të mëposhtme të pllakave:

 ̃ qeramike, qeramike joabsorbuese, grès porcelain, gur natyror (pa ndjeshmëri ndaj 
ujit), pllaka argjili

 ̃ Të gjitha llojet e pllakave qeramike me absorbueshmëri të lartë dhe të ulët.
Mund të përdoret mbi sipërfaqet e mëposhtme:

 ̃ beton, llaç dhe panele gipsi
 ̃ tulla dhe llaç
 ̃ të gjitha nënshtresat, edhe ato nënshtresa ku pritet bymim-tkurrje për shkak të 

ndryshimeve të temperaturës (sistemet e ngrohjes nën dysheme - sisteme uji)
 ̃ Vendosje mbi pllakat qeramike ekzistuese në mjedise të brendshme
 ̃ E përshtatshme për pishina dhe dysheme industriale të ekspozuara ndaj ngarkesave 

të rënda
 ̃ Sipërfaqe vertikale dhe horizontale në mjedise të brendshme e të jashtme

 ̃ Ngjitje shumë e mirë mbi shumicën e nënshtresave (beton, llaç, tulla, gur, etj.)
 ̃ Aplikim i lehtë dhe punueshmëri e shkëlqyer
 ̃ Trashësi aplikimi deri në 10 mm

Përmbajtja e lartë e polimereve dhe aditivëve të tjerë të posaçëm, e bëjne shumë efikase 
për vendosje pllakash mbi nënshtresa standarde si:

 ̃ Llaçe konvencionale çimentoje të dyshemeve
 ̃ I përshtatshëm për shtrim mbi pllaka qeramike ekzistuese
 ̃ Tiksotropik
 ̃ Rezistencë ndaj ujit dhe shiut

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE
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 ̃ Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m2

 ̃ Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m2

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

478480 gri thes 25 kg 50 1 paletë copë
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SikaCeram®-241 Flex 

Kollë pllakash me performancë të lartë, fleksibël dhe me bazë çimentoje, 
kategoria C2TES1

Për ngjitjen e llojeve të mëposhtme të pllakave:
 ̃ Pllaka qeramike monocottura, bicoturra
 ̃ Pllaka të mëdha
 ̃ Pllaka mozaik
 ̃ Pllaka clinker, cotto
 ̃ Pllaka graniti artificial (përfshihen pllakat gres porcelanato)
 ̃ Mermer dhe gur natyror, vetëm nëse nuk kanë ndjeshmëri ndaj ujit

Mund të përdoret mbi nënshtresa të ndryshme, si:
 ̃ Llaçe betoni dhe çimentoje
 ̃ Llaçe fleksibël çimentoje
 ̃ Pllaka ekzistuese mermeri, mozaik dhe qeramik
 ̃ Tulla dhe suva
 ̃ Pllaka çimentoje dhe gipsi (me prajmerin e përshtatshëm)

Mund të përdoret mbi dysheme dhe mure, në zona si:
 ̃ Kuzhina, ballkone, oborre, tarraca
 ̃ Banja, kabina dushi
 ̃ Nënshtresa me ngrohje nën dysheme
 ̃ Zona me qarkullim të theksuar

APLIKIMET

 ̃ Pjesë e Sistemit Sika të kollave të pllakave në kombinim 
me llaçet fleksibël dhe me bazë çimentoje Sikalastic®

 ̃ Shumë e deformueshme
 ̃ Tiksotropi e lartë, pa rrëshqitje vertikale
 ̃ Kohë e zgjatur punueshmërie
 ̃ Ndërkapje e shkëlqyer edhe mbi nënshtresat kërkuese
 ̃ Rezistencë ndaj ujit dhe ndikimeve të motit
 ̃ Trashësi aplikimi deri në 15 mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

514747 e bardhë thes 25 kg 50 1 paletë copë

 ̃ Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m2

 ̃ Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m2

KONSUMIMI
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SikaCeram®-240 Rapid 

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe tharje të shpejtë për pllaka qeramike, 
kategoria C2FT

Ngjitje e pllakave qeramike mbi sipërfaqe vertikale dhe horizontale:
 ̃ Ballkone
 ̃ Banjo
 ̃ Mjedise rezidenciale/tregtare
 ̃ Fasada
 ̃ Dysheme me ngrohje (sistemi me ujë)
 ̃ Kuzhina
 ̃ Pishina
 ̃ Tarraca
 ̃ Zona të lagura
 ̃ Shtrime mbi pllakat e padëmtuara ekzistuese qeramike ose gurë në 

mjedise të brendshme

APLIKIMET

 ̃ Shpejtësi
 ̃ Ngjitje e pllakave për dysheme dhe mure
 ̃ Rezistencë ndaj ngricës
 ̃ Pa rrëshqitje vertikale, mbërthim i madh
 ̃ Aplikim i lëmuar
 ̃ Nënshtresat e zakonshme: anhidrit, çimento, qeramika, gipsi
 ̃ Ngjitje pikësore e paneleve izoluese prej polistireni, shkume poliuretani, 

lesh guri ose qelqi
 ̃ Çlirime të ulëta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m2

 ̃ Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m2

 ̃ Pllaka të mëdha, nënshtresë e ashpër, lyerje e pjesës së pasme të 
pllakës: ~ 5 - 7 kg/m2

KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

451367 gri thes 25 kg 50 1 paletë copë
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SikaCeram®-243 UltraFlex 

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe performancë të lartë, kategoria C2TES1

Për ngjitje të:
 ̃ Pllakave qeramike monocottura, bicottura
 ̃ Pllakave me përmasa të mëdha
 ̃ Mozaikut
 ̃ Pllakave clinker, cotto
 ̃ Pllakave prej graniti artificial (përfshihen pllakat grès porcelanato)
 ̃ Mermerit dhe gurit natyror (pa ndjeshmëri ndaj ujit)

Mbi nënshtresa të ndryshme si:
 ̃ Betoni dhe llaçi
 ̃ Produkte fleksibël me bazë çimentoje (p.sh.Sikalastic®-1K)
 ̃ Shtresa ekzistuese mermeri, pllaka qeramike dhe mozaik
 ̃ Tulla dhe suva
 ̃ Pllaka gipsi, çimentoje, etj. (me prajmer të përshtatshëm)

Mbi dysheme dhe mure në mjedise të brendshme e të jashtme, mbi sipërfaqe 
horizontale dhe vertikale ku përfshihen:

 ̃ Kuzhinat, banjat, ballkonet, verandat
 ̃ Pishinat, rezervuarët
 ̃ Banja, dushe
 ̃ Sipërfaqet me ngrohje nën dysheme
 ̃ Sipërfaqet me qarkullim të shpeshtë
 ̃ Fasadat

APLIKIMET

 ̃ Tepër i deformueshëm
 ̃ Kohë e zgjatur punueshmërie
 ̃ Tiksotropi e lartë, pa rrëshqitje vertikale
 ̃ Ndërkapje e shkëlqyer edhe mbi nënshtresat kërkuese
 ̃ Aplikim dhe shtrim i lehtë
 ̃ Rezistencë ndaj motit dhe ujit
 ̃ I aplikueshëm deri në 15 mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

500193 e bardhë thes 25 kg 50 1 paletë copë

 ̃ Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m2

 ̃ Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m2

 ̃ Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m2

KONSUMIMI
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KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

531650 gri thes 25 kg 1050 1 paletë kg

SikaCeram®-295 Star S2 

Kollë pllakash me bazë çimentoje, fleksibilitet të lartë, krijim shumë të ulët 
pluhuri dhe agregate me peshë të lehtë, kategoria C2TES2

Ngjitje e pllakave qeramike të llojeve të mëposhtme:
 ̃ Pllaka qeramike të të gjitha llojeve mbi nënshtresa ku mund të ushtrohen sforcime
 ̃ Pllaka porcelani
 ̃ Mozaik
 ̃ Mermer dhe gurë natyrorë (pa ndjeshmëri në çngjyrosje)

Mund të aplikohet në mjedise të brendshme dhe të jashtme, mbi mure dhe dysheme në:
 ̃ Pishina, dysheme industriale dhe zona me qarkullim theksuar, fasada
 ̃ Sistemet e ngrohjes nëndysheme (sisteme uji dhe elektrike)
 ̃ Panele termoizoluese dhe sipërfaqe muresh të thatë
 ̃ Sipërfaqe me pllaka ekzistuese, që është lyer paraprakisht me prajmerin Sika® Primer-21 W
 ̃ Nënshtresa betoni, i cili nuk ka fituar ende rezistencat e tij (i pangrohur dhe 5-ditësh) në 

konsistencë plastike (shtresë e hollë)
 ̃ Hamame dhe sauna

APLIKIMET

 ̃ Konsistencë e dyfishtë: plastike dhe fluide
 ̃ Fleksibilitet i lartë
 ̃ Pa rrëshqitje vertikale
 ̃ Kohë e zgjatur punueshmërie
 ̃ Rezistencë e lartë kundër tërheqjes
 ̃ Çlirim sforcimesh pasi vepron edhe si shtresë shkëputjeje
 ̃ E përforcuar me fibra
 ̃ Përmban agregate me peshë të lehtë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Pllaka të vogla: ~ 1,7 kg/m²
 ̃ Pllaka mesatare: ~ 2,2 kg/m²
 ̃ Pllaka të mëdha: ~ 2,7 kg/m²

KONSUMIMI

EN
 12

00
4  

     
 EN 12004         EN

 12004        EN 12004

S2
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SikaCeram®-500 Ceralastic   

Kollë pllakash dhe llaç çimentoje për hidroizolim, 2 në 1

Kollë pllakash për:
 ̃ Të gjitha llojet e pllakave qeramike, përfshirë grès porcelain me përmasa të 

mëdha
 ̃ Mermer dhe gurë të tjerë natyrorë
 ̃ Shtrim pllakash me sisteme ngrohjeje nën dysheme
 ̃ Shtrim pllakash të reja mbi pllaka ekzistuese në mjedis të brendshëm
 ̃ Performancë e lartë dhe aplikime kërkuese, si: pishina, fasada, ballkone dhe 

tarraca
 ̃ Fiksim të paneleve izoluese

Llaç hidroizolues përpara aplikimit të kollës dhe pllakave:
 ̃ Pishina, tarraca, ballkone, banjo, dushe, përpara shtrimit të pllakave qera-

mike të shtruara me kollë
Llaç për mbrojtje betoni në:

 ̃ Struktura ujëmbajtëse dhe kundër kripës për shkrirje akulli (klorure), dëmtim 
nga dioksidi i karbonit

APLIKIMET

 ̃ Kollë pllakash, llaç hidroizolues dhe mbrojtës për betonin, në 1 produkt të vetëm
 ̃ Produkt me 1 përbërës
 ̃ Për ngjitjen e pllakave të murit dhe dyshemesë
 ̃ Aplikim me: mallë, furçë, rul ose spërkatje
 ̃ Ndërkapje e mirë mbi të gjitha llojet e nënshtresave: çimentoje, pllaka qeramike, 

gur, tulla dhe dru, etj.
 ̃ Shumë e deformueshme
 ̃ Kohë e zgjatur punueshmërie
 ̃ Aftësi e mirë për ngushtim plasaritjesh
 ̃ Mbushje fugash pas 12-24 orësh
 ̃ Ngjitje me përhapje të një shtrese të vetme kolle
 ̃ Fiksim pikësor i paneleve izoluese prej polistireni, shkume poliuretani dhe lesh qelqi
 ̃ Konsumim i ulët materiali në krahasim me sistemet tradicionale

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

495880 gri thes 20 kg 1000 1 paletë kg

 ̃ Pllaka të vogla: ~ 2,5 kg/m2

 ̃ Pllaka mesatare: ~ 3 kg/m2

 ̃ Pllaka të mëdha: ~ 6,5 kg/m2

KONSUMIMI
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 1504-2CE
Zgjidhje me sisteme të plota për shtrimin e pllakave

Skano kodin

për shembujt e aplikimeve

Pllaka të mëdha Gres porcelanat Zona të thata Zona të lagura

Banjo Pllaka guri natyror Restaurim 
ballkonesh

Ballkone të reja Fasada Pishina
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SikaCeram
® LatexGrout

SikaCeram® LatexGrout
Lateks gome sintetike për bojakët prej çimentoje

 ̃ Dysheme qeramike subjekt i qarkullimit intensiv të këmbësorëve
 ̃ Veshje qeramike të fiksuara mbi dru
 ̃ Veshje qeramike të instaluara jashtë ose në pishina
 ̃ Dysheme subjekt i pastrimit të shpeshtë dhe të plotë, si banjot
 ̃ Dushet në palestra, qendra sportive, etj.

APLIKIMET

 ̃ Shton ngjitjen me pllakën
 ̃ Shton fortësine e sipërfaqes
 ̃ Shton fleksibilitetin
 ̃ Shton rezistencën mekanike
 ̃ Redukton absorbueshmërinë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ 1.4 L SikaCeram® LatexGrout për qese 5 kg SikaCeram® CleanGrout
KONSUMIMI

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

427163 lëng i bardhë bidon 5 kg 600 kg

SikaCeram® CleanGrout
Bojak me bazë çimentoje për fuga dyshemeje/muri me gjerësi 1-8mm

 ̃ Mbushje fugash për llojet e mëposhtme të 
pllakave:  qeramike, pllaka argjili (earthenware), 
mozaik qelqi, mermer dhe gurë të tjerë naty-
rorë, grès porcelain

 ̃ Mbushje fugash për aplikime me performancë 
dhe kërkesa të larta në: pishina, dysheme 
me ngrohje, mjedise tregtare / industriale / 
rezidenciale, fasada

APLIKIMET
 ̃ Aplikim mbi dysheme dhe mur
 ̃ I papërshkueshëm nga uji
 ̃ Rezistencë ndaj abrazionit
 ̃ Gradë e lartë fortësie
 ̃ Rezistencë ndaj rrezeve UV
 ̃ Kundër ngrirjes
 ̃ Përmban mbrojtës kundër mykut

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

 ̃ Varet nga përmasat e pllakës dhe gjerësia e fugës. Ju lutemi, lexoni skedën teknike
KONSUMIMI

     EN 13888

EN
 13

88
8 

    
     

      
 EN 13888                 EN 13888

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

427157 00 White

qese 5 kg 4 copë 80 1 kuti copë

427153 01 Manhattan
445655 02 Ice
427154 03 Ash
427156 04 Antracite
445651 06 Jasmin
445653 07 Anemone
427155 08 Beige
445640 09 Sand
445644 10 Brown
445626 11 Teracotta
445649 12 Dark Brown
445665 13 Magnolia
445646 14 Amaranth
445628 15 Ruby
445642 16 Caramel
445620 24 Pergamon
445622 29 Light Grey
445625 30 Total Black
598738 31 Silver
598740 32 Grey
598746 33 Graphite
598750 34 Pine
598752 35 Maple wood
598753 36 Tortora
598754 37 Light sand
598756 38 Cedar
598757 39 Beech wood
598758 40 Walnut
598759 41 Oak wood
598761 42 Mahogany
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SERIA E NGJYRAVE PËR 
GURIN NATYROR

SikaCeram® CleanGrout
BOJAK PËR PLLAKAT
ME EFEKT DRURI DHE GURI

Ngjyrat jepen vetëm për efekt ilustrues. 
Ato mund të ndryshojnë nga ngjyra e vërtetë e produktit.
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Sika® Mono-
Top®-109 Water-
Proofing

SikaCeram® StarGrout 

Bojak epoksid me 2 përbërës për fuga me gjerësi 1-15mm dhe kollë pllakakash kategoria R2T

 ̃ Për ngjitjen e pllakave: qeramike, mozaik qeramik, qelqi, mermeri dhe tjetër 
guri natyror, druri

 ̃ Kollë pllakash mbi sipërfaqet e mëposhtme, në mure dhe dysheme në mje-
dise të brendshme e të jashtme: nënshtresa gipsi ose me bazë çimentoje, bojra 
të vjetra, pllaka të vjetra, hekur, plastik i përforcuar me fibra qelqi

 ̃ Në këto zona përdorimi: pishina (përfshirë pishinat me ujë deti), pishina ter-
male, banja turke, banja private dhe publike, kuzhina, baxho, fabrikë lëkurash, 
fabrika letre, laboratorë të të gjitha llojeve, thertore, kuzhina profesionale, etj. 

APLIKIMET

 ̃ Rezistencë kimike e mirë
 ̃ Punueshmëri e shkëlqyer: aplikim dhe pastrim i lehtë
 ̃ I fortë
 ̃ Absorbueshmëri shumë e ulët uji
 ̃ Rezistencë ndaj njollave
 ̃ Kundër ngricës
 ̃ Shmang krijimin e mykut
 ̃ Rezistencë ndaj abrazionit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

493637 manhattan

kovë 3 kg 80 1 paletë copë

493738 total black

493739 anthracite

493740 ash

493741 dark brown

493742 caramel

493743 beige

493745 jasmine

493746 white

493747 light grey

 ̃ Varet nga përmasat e pllakës dhe gjerësia e fugës. Referohuni tek skeda teknike
KONSUMIMI

     EN 12004
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 EN 12004                  EN
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 EN 13888                 EN
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     EN 13888

SikaCeram® EpoxyGrout
Bojak epoksid me 2 përbërës për fuga me gjerësi 2-20 mm, kategoria RG

 ̃ Mbushje e fugave të dyshemeve qeramike ose prej guri dhe pllakave mbi mure, si 
mozaikët prej qelqi ose mermeri, gres porcelani, klinker, në zona apo në sipërfaqe që 
mund t’i nënshtrohen sulmit acid apo në zona ku kërkohet bojak pllakash jo absorbues, 
si në vendet e përpunimit të qumështit, fabrikë lëkurash, fabrika letrash, laboratorë të 
të gjithë llojeve, thertore, kuzhina profesionale etj.

 ̃ Mbushje e fugave të dyshemeve që i nënshtrohen qarkullimit së rendë, magazinave 
industriale, qendrave tregtare etj.

 ̃ Mbushje e fugave të pllakave të pishinave edhe në rastet ku pishina është mbushur 
me ujë deti

APLIKIMET

 ̃ Rezistencë e mirë ndaj kimikateve
 ̃ Punueshmëri e shkëlqyer dhe përdorim i lehtë
 ̃ Pastrohet lehtë
 ̃ Fortësi e lartë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

433109 snow

kovë 5 kg 300 1 paletë kg

433139 ivory

433140 agata

433141 petra

433142 moon stone

433143 night

 ̃ Varet nga përmasat e pllakës 
dhe gjerësia e fugës. 
Referohuni tek skeda teknike

KONSUMIMI

     EN 12004
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     EN 13888

SikaCeram® Epoxy Remover 

Pastrues për mbetjet e bojakut epoksid

 ̃ Heq nga pllakat qeramike ose porcelani mbetjet e lehta ose të 
rënda të bojakut epoksid si SikaCeram® Epoxy Remover.

 ̃ Përdoret i holluar, pastron dhe largon yndyrën nga dyshemetë 
shumë të pisëta me pllaka porcelani ose qeramike.

APLIKIMET

 ̃ Produkt i posaçëm për bojakun epoksid Sika
 ̃ Efikas edhe pas disa ditëve nga aplikimi i bojakut
 ̃ Përdorim i lehtë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA NJËSIA

433401 lëng i verdhë shishe 2 kg 32 384 kg

Video aplikimi

SikaCeram® StarGrout
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Hidroizolim 
Materiale & vegla ndihmëse

SERIA më e mirë e produkteve që disponohet sot në treg, seria e materialeve Sika, mbështetet 
nga një grup materialesh dhe mjetesh ndihmëse që janë të çmuara për inxhinierin, aplikuesin, 
personin privat. Materiale dhe vegla ndihmëse që bëjnë procedurën e aplikimit më të lehtë, 
më të besueshme dhe me rezultat përfundimtar më të mirë. Prajmera të posaçëm, tretës, 
mjete shtrimi për dyshemetë të aplikuara me metodën e derdhjes, aplikime izoluesish, saldimi 
membranash dhe jo vetëm, disponohen nga kompania jonë me synim shërbimin e përdoruesit 
dhe ndihmesë për aplikimin cilësor. Shërbimi i suportit teknik të Sika-s është në dispozicionin 
tuaj për t’u përgjigjur pyetjeve të mundshme për të gjithë gamën e materialeve tona. 

145

Sika® Masking Tape 60°C  ............... 146
Sika® Masking Tape 80°C ................ 146
Sika® Blue Masking Tape UV ............147
Sika® Washi Tape .............................147
AirGun 600ml Trent  ........................ 148
Nozzles ............................................ 148
C-Cartridge Gun HD .......................... 148
HandGun H4AC - H5AC Clear ........... 148
C-Pointing Gun ................................ 148
White Unipack Adaptor ................... 148
Transparent nozzles ........................ 148
C-Black Plastic Nozzle Bulk-Injection ...... 149
C-Gun Internal Ring ......................... 149
C-Nozzle Adaptor ............................. 149
C-Bulk Plunger kit  ........................... 149
C-MK1 Nozzle Holder ........................ 149
Plastic front cap 22 .......................... 149
Injection Nipples .............................. 150
Sika® Aktivator-205 ........................ 150
Sika® Colma Cleaner ........................ 150
Sika® Tramex ................................... 150

Sika® AnchorFix® Hole Cleaning Brush Hybrid.... 151
Sika® AnchorFix® Perforated Sleeves ...... 151
Sika® AnchorFix® Static Mixers/ Nozzles . 151
Sika® AnchorFix® Cleaning Pump ..... 151
HD Dispender SxS ............................. 151
Sikaplan® WP Metal Sheet .............. 152
Rul për ngjeshje/presion ................. 152
Sika® Thinner C ................................ 152
Rezervuar (IBC) plastik .................... 152
Sarnafil® T Metal sheet/ coil ........... 152
Sika® Thinner S................................ 152
Sika® Injection Packers .................... 153
Sika® Waterbars Clips ...................... 153
Extender T (Stellmittel) ................... 153
Sika® Remover-208 ......................... 153
Sliding Coupling ............................... 153
SF Spiked Roller .............................. 153
Wonder Wipes ................................. 154
Rërë kuarci ....................................... 154
Sika® Fibernet ................................. 155
Sika® Flexitape Heavy ..................... 155
Joint Backer Rod .............................. 155



147
146

Materiale & vegla ndihmëse Materiale & vegla ndihmëse

146 147

 Sika® Blue Masking Tape UV
Shirit maskues për përdorim profesional, i përshtatshëm për aplikime të brendshme dhe të 
jashtme. Ka qëndueshmëri ndaj rrezatimit UV deri në 15 ditë, në përdorim të jashtëm pa lënë 
mbetje adezivi. Është posaçërisht i përshtatshëm për aplikimet e ngjitjes & izolimit në marinë 
falë letrës kundër ujit të tij. Ideal për maskim me izoluesit Sika® për marinën, si edhe me të 
gjithë izoluesit Sika® falë adezivit akrilik të shiritit, por edhe rezistencës së tij gjatë aplikimeve 
të jashtme nën rrezatim UV.

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

551998
blu

rulon 25mmx50m 36 1944
1 kuti copë

551999 rulon 50mmx50m 18 972

Sika® Washi Tape

Shirit maskues i cilësisë së lartë për detajet e lyerjes dhe izolimit mbi sipërfaqe të lëmuara. 
Letra Washi e tij (letër orizi) lejon trashësinë e ulët të shiritit, por njëkohësisht rezistencë të 
lartë dhe ndërkapje të shkëlqyer. Është ideal për maskim në detaje gjatë lyerjes me bojë vaji 
dhe lyerjes së makinave në vija të drejta dhe mund të hiqet ndërsa bojë është ende e njomë  - 
edhe pas 15 min. pas aplikimit të saj. 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA
552090

i verdhë
rulon 25mmx50m 36 1944

1 kuti copë
552091 rulon 50mmx50m 18 972

 Sika® Masking Tape 60°C 

Shirit maskues për përdorim të përgjithshëm që ngjitet me lehtësi dhe ka rezistencë ndaj 
tretësve. Duron për 30 minuta në temperaturë 60°C dhe është ideal për maskim gjatë lyerjes 
me bojë të tretshme në ujë dhe bojë tretësi. Gjithashtu, përbën një zgjidhje komode në rast 
nevoje për ambalazhe të vogla. Sugjerohet posaçërisht për maskimin e izoluesve për ndërtimin 
Sika® pasi ngjitësi i shiritit nuk ndikon gjatë polimerizimit të tyre.

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

552213

e bardhë

rulon 19mmx45m 48 2592

1 kuti copë
552214 rulon 25mmx45m 36 1944
552215 rulon 30mmx45m 30 1620
552216 rulon 38mmx45m 24 1296
552217 rulon 50mmx45m 18 972

Sika® Masking Tape 80°C

Shirit maskues profesional për lyerje makinash me rezistencë në 80°C. Është ideal për maskim 
në furrat e lyerjes me bojë të tretshme në ujë dhe bojë tretësi dhe është ideal për maskim gjatë 
lyerjes me bojë të tretshme në ujë ose me bojë tretësi. Gjithashtu, është një zgjidhje cilësore 
për maskim gjatë lyerjes me bojë vaji. Sugjerohet posaçërisht për maskimin e izoluesve për 
skeletet e automjeteve Sika® pasi ngjitësi i shiritit nuk ndikon gjatë polimerizimit të tyre. 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA
593633

e bardhë

rulon 18mmx45m 48 4608

15 kuti copë
593634 rulon 24mmx45m 36 3456
593635 rulon 30mmx45m 32 2688
593636 rulon 36mmx45m 24 2304
593637 rulon 48mmx45m 24 1728
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 C-Cartridge Gun HD
 Pistoletë manuale për tubeta

KODI NJËSIA

123238 copë

 HandGun H4AC - H5AC Clear
Pistoletë manuale profesionale për tubetat 
dhe sallamet Sikaflex®
(ambalazhi: 300/310/400/600 ml) 

KODI PËRSHKRIMI NJËSIA

123239 4 Clear
copë

123217 5AC

 AirGun 600ml Trent 
Pistoletë ajri për sallamet 600ml Sikaflex® 

KODI NJËSIA

122660 copë

 C-Pointing Gun
Pistoletë për mbushjen e fugave dhe 
aplikimin e llaçeve (tube + 2 nozzles + 
mixing puddle)

KODI NJËSIA

123237 copë

 C-Nozzle Adaptor

Adaptor pipëzash për bulk kit 

KODI NJËSIA

123251 copë

 C-MK1 Nozzle Holder
Kapak me filetim për Handgun 
H4 ose H5 AC 

KODI NJËSIA

123250 copë

 Plastic front cap 22
Kapak i zi plastik për Handgun 

KODI NJËSIA

65088 copë

 C-Black Plastic Nozzle Bulk-Injection
Pipëz për bulk kit 
(material injektimi rrëshire Sikadur®-52) 

KODI NJËSIA

123248 copë

 C-Bulk Plunger kit 
Aksesorë të posaçëm për adaptimin e pistoletës 
Handgun H5AC, për aplikim materiali rifuxho.  
Low viscosity: lëngje (i zi)

KODI NJËSIA

123245 copë

 C-Gun Internal Ring
 Pjesë këmbimi (blu) për Handgun H4 ose H5 AC

KODI NJËSIA

122922 copë

 Nozzles
 Pipëza (maja) plastike për sallame

KODI NJËSIA

65271 copë

 White Unipack Adaptor
Adaptor për pipëzat e tejdukshme për 
sallame  

KODI NJËSIA

4137 copë

 Transparent nozzles
 Pipëza (maja) plastike për tubeta  

KODI PALETA NJËSIA

8144 28.000 copë
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 Injection Nipples
Pipëza plastike që përdoren për injektimin e 
rrëshirës epokside brenda plasaritjeve të betonit. 

KODI KUTIA POROSIA MIN. NJËSIA

123134 100 1 kuti copë

 Sika® Aktivator-205
Aktivizues i sipërfaqeve me pore të mbyllura përpara aplikimit të 
izoluesve dhe ngjitësve Sikaflex®, SikaBond®

KODI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

3210 shishe 250 ml 6 1080 1 KUTI copë

 Sika® Tramex
Hidrometër për betonin që përcakton 
lagështinë e përmbajtur të nënshtresës.

KODI NJËSIA

116022 copë

Sika® AnchorFix® Hole Cleaning Brush 
Furça të posaçme për pastrimin e birave nga 
pluhuri, përpara aplikimit të Sika® AnchorFix®.

KODI PËRSHKRIMI PALETA NJËSIA

60085 13/14 mm

500 copë60084 18/20 mm

60083 28/29 mm

 Sika® Anchorfix® Cleaning 
Fryrës ajri për pastrimin e birave 

KODI PALETA NJËSIA

60087 500 copë

Sika® AnchorFix® Perforated Sleeves

Receptorë të posaçëm plastik me vrima për aplikimin e 
Sika® AnchorFix® në tulla të shpuara dhe nënshtresa 
jokompakte

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

60081 12/50 mm

set 10 copë 500 set
530728 16/85 mm

60048 20/85 mm

530729 16/130 mm

 HD Dispender SxS
Pistoletë për aplikimin e Sika® 
AnchorFix®-3030 (385 dhe 585ml)

KODI KUTIA NJËSIA

586854 10 copë copë

Sika® AnchorFix® Static Mixers/ Nozzles

Pajisje ndihmuese për përzierjen statike të Sika® AnchorFix®-1/-2+/-3030

KODI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

60088 set 5 copë 300 1 set set

 Sika® Colma Cleaner
Tretës i përshtatshëm për mirëmbajtjen e veglave 
dhe pajisjeve pas përdorimit të produkteve Sika®

KODI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

5751 bidon 5 lt 630 LT
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 Rul për ngjeshje/presion
Rul për presion gjatë saldimit të 
membranave dhe ngjitje të pëlhurave prej 
fibrash karboni.

KODI PËRSHKRIMI NJËSIA

123224 40 mm copë

 Rezervuar (IBC) plastik
Rezervuar (IBC) plastik 1000 LT

KODI AMBALAZHI NJËSIA

7215 1,20*1,00*1,20 m copë

 Sikaplan® WP Metal Sheet
Fletë çeliku e galvanizuar me veshje membrane 
PVC nga njëra anë dhe me veshje llaku mbrojtës 
në anën tjetër

KODI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

57757 copë 2 m2 60 m2

 Sika® Thinner C
Hollues i posaçëm për dysheme 
industriale dhe bojëra mbrojtëse

KODI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

499307 bidon 3 lt 612
LT

499312 bidon 10 lt 450

 Sika® Thinner S
Hollues i posaçëm për bojëra mbrojtëse

KODI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

499311 bidon 10 lt 450 LT

 Sarnafil® T Metal sheet/ coil
Fletë metalike e galvanizuar e veshur 
me membranë Sarnafil T (me bazë FPO). 
Sipërfaqja e poshtme ka shtresë mbrojtëse 

KODI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

110596 copë 2 m2 200 m2

Sika® Injection Packers
Pipëza për injektim

KODI PËRSHKRIMI KUTIA POROSIA MIN. NJËSIA

414558 packers mpr 115-13 50 

1 KUTI copë
167639 packers mps 115-13

100
409735 packers mps 115-17

413662 packers mpr 150-17 20

 Sliding Coupling
Kokë për packers MPR

KODI PËRSHKRIMI NJËSIA

123285 16 mm copë

Sika® Waterbars Clips
Kapëse plastike për fiksimin e Sika® Waterbars 

KODI AMBALAZHI POROSIA MIN. NJËSIA

5346 qese me 250 copë 1 qese copë

 SF Spiked Roller
Rul plastik me gjemba për shtrimin e 
dyshemeve industriale

KODI * NJËSIA

123122 copë

Extender T (Stellmittel)
Faktor tiksotropik për rregullimin e 
fluiditetit në llaçet e rrëshirave (për cepat, 
kornizat anësore të dyshemeve, etj.)

KODI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

5457 kovë 1 kg 48 copë

Sika® Remover-208
Produkt pastrues për përgatitjen e sipërfaqeve 
dhe heqjen e ngjitësve / izoluesve të patharë. 

KODI AMBALAZHI KUTIA PALETA NJËSIA

117569 shishe 1000 ml 4 384 copë
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Rërë kuarci
Inerte cilësore kuarci për prodhimin e llaçeve dhe shtresave 
industriale me rrëshirë

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA NJËSIA

647827 pluhur
thes 25 kg

1500

kg

513004 0,1-0,3 mm 1350

123085 0,1-0,4 mm thes 40 kg 1600

123088 0,4-0,8 mm

thes 25 kg 1500
123095 0,8-1,25 mm

123099 3-6 mm

123101 6-12 mm

Joint Backer Rod
Kordon joabsorbues prej shkume polietileni për mbushjen e fugave

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

489399 10 mm rulon 1150 m

12 1 rulon copë
489411 15 mm rulon 550 m

489412 20 mm rulon 350 m

489414 30 mm rulon 160 m

Sika® Flexitape Heavy
Shirit i thurur prej poliamidi për përforcimin lokal të sistemeve me 
membrana të lëngshme Sikalastic®. Shumë i deformueshëm që të mund të 
fitojë lëvizje për shkak të deformimeve strukturore dhe termike. 

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

174149 7,5 cm
rulon 50 m

20 2360 1 kuti
copë

174148 15 cm 144

Sika® Fibernet
Rrjetë fibrash qelqi me veshje të posaçme kundër alkaleve

KODI PËRSHKRIMI AMBALAZHI PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

617854 e bardhë, 1 x 50m, 80gr/m², 4.7x3.2mm
rulon 50 m

2400

1 rulon m2520067 blu, 1x50m, 110gr/m², 10x10mm 1800

520068 blu, 0,25x50m, 110gr/m², 10x10mm rulon 12,5 m 2100

Wonder Wipes
Letra të lagura për pastrimin e duarve, veglave dhe sipërfaqeve të punës 
nga produkte të thara dhe të pathara si: ngjitësit, silikoni, shkumat, vaji, 
boja, etj. Përmban përbërës kundër mikrobeve. 

KODI AMBALAZHI KUTIA PALETA POROSIA MIN. NJËSIA

467442 100 fije 6 312 1 kuti copë
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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 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. 

PREZENCË GLOBALE - BASHKËPUNIM LOKAL

alb.sika.com

Sika Albania YouTube Channel

Instagram: @sika_albaniaJu lutemi lexoni skedën teknike të produktit përkatës përpara përdorimit.

SIKA ALBANIA SHPK
Rruga e Rinasit, Tirana Business Park
Ndërtesa 7, Kati 4
Tiranë, Shqipëri

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