
Sikafloor®Garage

Pracovný postup:

 Príprava povrchu:
• Povrch je potrebné dôkladne očistiť od mastnoty a iných nečistôt
• Z podkladu je potrebné odstrániť drobné čiastočky zbytky iných materiálov
 Minimálna odtrhová pevnosť podkladu je 1,5 N/mm2

Použitie Sikafloor® Garage

Vysoko kvalitný náter vhodný 
do obytných aj priemyselných objektovMiešanie:

A A

B

A+B A+B

Použitie:

Premiešajte celý 
komponent A

Pridajte celý 
komponent B do 
komponentu A

Nepretržite miešajte 
približne 3 minúty
(približne 300-400 
otáčok za minútu)

Prelejte zmiešaný 
materiál do inej ná-
doby a premiešajte 
ešte raz.

• Nanášajte so štetcom alebo krátkym valčekom.
• Minimálne v 2 vrstvách 
• Prvú vrstvu náteru zrieďte 5% vody 
 v závislosti od podkladu
• Keď je prvý náter nelepivý naneste nezriedený 
 druhý náter

Potrebná hrúbka náteru
0.1 do 0.2 mm

1. vrstva náteru
1 x Sikafloor® Garage 
(pridajte 5% vody)
0,2-0,3 kg/m2

2. vrstva
1 x Sikafloor® Garage 
0,2-0,3 kg/m2

Spotreba:

6 kg 18 kg

približne 12 m2 
v 2 vrstvách

približne 36 m2 
v 2 vrstvách

Sikafloor® Garage môže byť použiteľný so štrukturúrovaným náterom
Pred použitím si prečítajte technický a bezpečnostný list výrobku.

Distribútor

Pred použitím si prečítajte aktuálny 
technický list produktu.
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Sika Know-how 
z veľkých stavieb 
do regálov



Sikafloor® Garage
2-zložkový 
vodou riediteľný 
epoxidový náter

Vhodný ako estetická bezprašná vrchná vrstva:

• Betón

 • Cementové potery

 • Cemento vláknitá doska

 • Epoxidové malty

• Vhodný ako farebná, bezprašná 
 cementová podlaha

v pivniciach skladoch

garážach dielňach a pod

Uzatvárací alebo ochranný náter pre využitie v interiéri na:

Aplikovateľný v 2 povrchových úpravách:

Hladká Štruktúrovaná

Vysoko kvalitný náter vhodný do 
obytných aj priemyselných objektov

Ľah
ké

 

použit
ie

Dostupný v nasledovných farebných odtieňoch:

RAL 1015 RAL 7032

RAL 1015 (slonovinová kosť), RAL 7032 (šedá), RAL 6011 (zelená), RAL 3009 (červená)

• Estetická podlaha

• Prepúšťa vodné pary
• Používa sa i na nepodpivničené   
 podlahy

• Univerzálny

• Vhodný ako veľmi dobrá ochrana proti  
 znečisteniu, olejom, agresívnemu
 prostrediu a chemickým vplyvom
• Ľahko sa čistí 
• Je oteruvzdorný a vodeodolný

• Má dlhú životnosť

• Jednoduchá aplikácia valčekom   
 alebo štetcom
• Bez zápachu a riedidiel
• Vhodný na použitie v interiéri
• Pracovné náradie jednoducho   
 očistite pod vodou

•  Ľahké použitie

• Rýchlo tuhnúci
• Po krátkom čase zaťažiteľný

• Rýchle riešenie


