
Aplikácia:

Na cementové podklady( betón, 
omietka …)

Na existujúcu dlažbu ( keramika, 
kameň, mramor, syntetický kameň...)

Povrch musí byť čistý, suchý, bez oleja a mastnôt, bez prachu a voľných častíc.

Vodotesné a pružné 
lepenie

1. vrstva - hydroizolačná vrstva

• Otvorte plechovku
• Naneste lepidlo na povrch
• Rozotrite lepidlo hladidlom

• Čas schnutia 5-16 hodín
• Spotreba: > 1 - 1,5 kg / m2

• Hrúbka: > 0,8 - 1,5 mm

1 vrstva

2. vrstva - lepiaca vrstva

• Spotreba: > 1 - 1,5 kg / m2

• Hrúbka: > 1,5 mm
Aplikácia pomocou zubovej 
stierky (min. 4x4 mm)

nutné 2 vrstvy

Unikátny systém 
hydroizolácie 
a lepenia 
dlaždíc

Iba elastické lepenie

SikaBond®-T8
Aplikácia SikaBond®-T8

Pred použitím si prečítajte aktuálny 
technický list produktu.
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Unikátny systém 
hydroizolácie 
a lepenia 
dlaždíc

Je Vaša stará dlažba 
opotrebovaná a/alebo stratila 
vodotesnosť? Žiadny problém! 
Novú dlažbu môžete nalepiť 
priamo na starú.

• Zlepšenie estetiky
• Vyriešenie hydroizolácie
 Znižuje náklady,   

jednoduchá aplikácia

Hluk a prach to je história! 
SikaBond®-T8 pomáha 
dať podlahe nový vzhľad bez 
problémov.

• Jednoduchá a rýchlá   
 rekonštrukcia
• Vysoká kvalita systému
 Jednoduché a výhodné  
 riešenie

Iba jeden výrobok na 
hydroizoláciu a lepenie dlaždíc.

• Nie je potrebná ďalšia vrstva
• Jednoduchý a funkčný  
 systém
• Nenáročná aplikácia
 Šetrí čas a peniaze

Ideálny na lepenie dlaždíc na podlahách balkónov, terás, 
kúpeľní, kuchýň a iných priestorov vystavených pôsobeniu vody.

Lepidlo a hydroizolácia v jednom produkte

SikaBond®-T8 vytvára 
vodotesnú vrstvu s výbornou 
odolnosťou voči deformáciám 
vyvolaných tepelnými rozdielmi.

• Vode a mrazu vzdorný
• Vodotesný

SikaBond®-T8 má veľmi dobrú priľnavost na rôzne druhy pod-
kladov. Umožňuje lepiť rôzne druhy dlaždíc. Napätie je prenášané 
rovnomerne, čo zaručuje dlhšiu životnosť podlahy.

SikaBond®-T8 
je jednozložkové elastické 
polyuretánové lepidlo 
na lepenie dlaždíc 
a hydroizoláciu

SikaBond®-T8 je vysoko 
elastické lepidlo. Elasticita 
umožuje tlmiť vibrácie a  
vyrovnávanie spôsobených 
deformácií.

• Redukuje prenos hluku
• Tlmí kročajový hluk
  Zlepšuje pohodlie

Pre použitie 
vonku aj vnútri

SikaBond®-T8


