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סיקה - 100 שנים של היסטוריה
חדשנות ועקביות

ההיסטוריה של חברת סיקה החלה בשנת 1910, כאשר אדם בשם קספר וינקלר, המייסד של חברת סיקה, המציא את המוצר סיקה-1, חומר 

איטום מהיר התייבשות המשמש כתוסף לתערובות צמנטיות. 

הוא השתמש במוצר לאיטום מנהרת “גוטארד” המפורסמת וכך אפשר לחברת הרכבות השוויצרית להעביר חשמל במנהרה המחברת בין 

חלקה הדרומי לחלקה הצפוני של אירופה. 

קספר הבין את הפוטנציאל הגלום בחומר והקים חברות בת ברחבי העולם שתפקידן היה להפיץ את חומר האיטום לפרוייקטים של מנהרות 

ותעלות עבור מעבר מסילות ברזל. 

כבר בשנות ה 30 מנתה סיקה 15 חברות ברחבי אירופה, ארה”ב, ארגנטינה, ברזיל ויפן אשר פתחו עבור החברה שווקים חדשים. 

כיום, סיקה הנה מובילה בתחומה מבחינה טכנולוגית ומספקת מוצרים ייחודיים לענפי הבניה השונים ברחבי הגלובוס. 

קספר וינקלר ממציא את ה”סיקה-1” - תוסף לתערובות צמנטיות ההופך אותן לאטומות. 

מפעל סיקה הראשון, ציריך, 1910, בסמוך לתחנת

הרכבת הראשית. 

השקעה במפעל KAPAFLEX המייצר פוליאוריטן ומאגד את 

כל מערך הייצור של החברה. דודינגן, שוויץ. 

מנהרת גוטארד המחודשת היא, שוב, פרוייקט חשוב עבור חברת סיקה. המנהרה, 57 ק”ג אורכה

משלבת אלמנטי איטום מתקדמים כגון: עצרי מים, יריעות, צינוריות הזרקה, איטום צמנטי ועוד. 
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בהתבסס על הצרכים ודרישות השוק, השיקה חברת סיקה ב 100 השנים האחרונות טכנולוגיות חדשניות ויזמיות. רבות מהן, שינו את פני ענף הבניה והתעשייה כפי שהכרנו 

אותו עד לאותו רגע. 

אבני דרך ב 100 השנים האחרונות
חדשנות כמענה לדרישות הענף

1918

בין השנים 1918 - 1922 נאטמו 67 מנהרות ברחבי אירופה 

בעזרת “סיקה-1”. 

1932

פיתוח “פלסטימנט” - תוסף הבטון הראשון אשר שיפר את 

עבידות וזמן ההתקשות של הבטון. 

1968

המצאת “סיקפלקס”. טכנולוגית פוליאוריטן אשר הופכת 

להיות כלי שימושי ומוביל ברחבי העולם. 

1977

השקת סדרת “סיקה-טופ”. חמרי אטימה דו רכיביים על בסיס 

צמנט. 

1975

הצגת “סיקמנט”. תוסף בטון לשיפור עבידות. הבטון המתפלס 

הראשון בעולם. 

1975

השקת קו מוצרי “סיקפלור”, “סיקדור” וסיקה גרד”. 

דבקים, ציפויים וצבעים לתעשייה. 

1994

“סיגוניט”. תוסף ה SHOTCRETE הראשון מסוגו בעולם להתזה 

של בטונים. 

1983

סיקה מקימה מחלקה שתפקידה לטפל בתעשייה בלבד 

ומכוונת לתעשיית הרכב הגרמנית. 

1981

פיתוח “סיקדור 31” דבק להדבקת סגמנטים של גשרים 

המשפר את שיטת הבניה של גשרים. 

1994

סיקה מפתחת ומשיקה יריעות סיבי פחמן לחיזוק מבנים. 

2000

סיקה משיקה את “ויסקוקריט”. טכנולוגיה חדשנית וייחודית 

 .SCC לבטון

2005

סיקה רוכשת את חברת SARNA. יצרנית יריעות האיטום 

הגרמנית הגדולה בעולם. 
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גילאר בע"מ
רחוב המתכת 6, א.ת קדימה 60920, ת.ד 5042, טל' 8994000-09 פקס 8994003-09

חטיבת הבניה
חטיבת הבניה של חברת סיקה מאגדת בתוכה את כל המוצרים והשירותים הנמכרים לתעשיית הבנין העולמית וכפועל יוצא, גם בישראל. 

מוצרי סיקה הוטמעו, נוסו והוכיחו עצמם ברחבי העולם בגשרים, מנהרות, מתקני ייצור, חניונים, שמורות מים וטיפול במים, תחנות כוח, מגדלי קירור, סכרים, גורדי שחקים, 

מבני מגורים, מבנים מסחריים ובכל סוגי הבניה בסקטור הפרטי והציבורי. 

קו המוצרים של חברת סיקה כולל תוספים לבטונים, תערובות צמנטיות ייחודיות וייעודיות, מערכות איטום, מסתיקים, דבקים, מערכות לחיזוק ושיקום מבנים, איטום גגות 

ומערכות צבע וציפויים תעשייתיות. 

מוספים לבטונים מערכות איטום

תערובות צמנטיות ייעודיות חיזוק ושיקום מבנים

אלסטומרים לאיטום תפריםצבעים וציפויים תעשייתיים

דבקים קונסטרוקטיביים מערכות לאיטום גגות
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+11FC סיקפלקס

תכונות:

ייבוש מהיר	�

אינו מייצר בועות	�

צמיגות גבוהה	�

יישום קל ואסתטי	�

עמידות מכאנית גבוהה	�

אוטם ומדביק ביישום אחד	�

לשימוש פנימי וחיצוני	�

אינו מכיל סולבנטים או רעלנים	�

פליטת VOC נמוכה במיוחד	�

חסר ריח	�

מיוצר בטכנולוגיית iCure החדשה, הייחודית 	�
לחברת סיקה והידידותית לסביבה

אלסטומר גמיש לאיטום והדבקה, 
רב תכליתי, על בסיס פוליאוריטן

שימושים:

כחומר לאיטום ומילוי תפרים אופקיים ואנכיים	�

לאיטום מעברי צנרת	�

לאיטום, הדבקה וחיבור מחיצות	�

לאיטום ומילוי סדקים בבטון ובטיח	�

כדבק להדבקת מסגרות חלונות ודלתות	�

כדבק לעבודות נגרות	�

כדבק לתשתיות מינרליות, בטון, עץ, אבן, גבס, 	�
צמנט בורד, אריחי שיש

כדבק למתכת, פי וי סי קשיח, קרמיקה, 	�
פלסטיק ועוד

 אריזה:
 שפופרות, 300 מ”ל,

12 יחידות בקרטון
 נקניקים, 600 מ”ל, 
20 יחידות בקרטון

 גוונים:
שחור, אפור בטון, לבן, 

קרם,.ניתן לייצור לפי גוון 
RAL בהזמנת מינימום 960 

יחידות

ם
רי

בו
חי

ם ו
רי

תפ
ם 

טו
אי

חדש!

תכונות:

רוחב איטום 70 מ”מ, רוחב סרט 	�
כולל 120 מ”מ

עמיד במים	�

�	 -30ºc עמיד בטמפרטורות של
+90ºc ועד

עמיד בכימיקלים וחומצות	�

קל לשימוש	�

לשילוב עם מגוון מערכות סיקה 	�
לאיטום: צמנטיות, פוליאוריטן, 

ביטומניות ועוד

F סיקה סיל טייפ

סרט אטימה גמיש לאזורים רטובים

שימושים:

לאיטום חיבורי קיר - רצפה בחדרים רטובים	�

לאיטום חדירות צנרת במרפסות, אמבטיות, 	�
מטבחים

לשימוש פנימי וחיצוני, אנכי ואופקי	�

 אריזה:
גלילים, 25 מ"א

 גוונים:
צהוב / לבן

חזרה 
לתוכן
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סיקה הייפלקס 260

תכונות:

עמידות גבוהה בתנאי מזג אויר קשים	�

�	ASTM יכולת תנועה עד 50% לפי

אינו מייצר בועות	�

קל לגימור והחלקה - עבידות של סיליקון	�

הידבקות גבוהה לתשתיות רבות, כולל זכוכית 	�
ואלומיניום

�	U.V עמיד ב

אינו מכתים	�

אלסטומר )מסתיק( אטימה מקצועי לחזיתות מבנים 
על בסיס סיליקון

שימושים:

לאיטום תפרים בבניה ותפרי התפשטות בין 	�
אלמנטים בבטון

לאיטום חיבורים בחזיתות מבנים בין אלמנטים מבטון	�

לאיטום מרווחים בחלונות בין אלומיניום לזכוכית, 	�
גם בקירות מסך

לתפרים ברוחב של עד 5 ס"מ.	�

 אריזה:
נקניקים בלבד, 600 מ”ל 

ליח', 20 יחידות בקרטון

 גוונים:
אפור, לבן, שקוף, שחור

סיקה הייפלקס 250

תכונות:

עמידות גבוהה בתנאי מזג אויר קשים 	�
לאורך שנים

�	ASTM יכולת תנועה עד 50% לפי

אינו מייצר בועות	�

אינו מעמיס לחצים על התשתית	�

קל לגימור ובעל עבידות טובה	�

הידבקות מצויינת למגוון רחב של תשתיות	�

�	 U.V עמיד ב

אינו מכתים	�

אלסטומר )מסתיק( אטימה מקצועי על 
בסיס פוליאוריטן לאיטום תפרים בבניה

שימושים:

לאיטום תפרים בבניה, בעיקר לאיטום תפרי 	�
התפשטות בין אלמנטים מבטון

לאיטום חיבורים )סביב מסגרות חלונות 	�
ודלתות, חזיתות בחיפוי אבן, חיפויי מתכת וכד’(

לאיטום תפרים וחיבורים בבניה	�

לאיטום תפרי דמה והרפייה בריצוף וחיפויים	�

לתפרים ברוחב של עד 5 ס”מ	�

 אריזה:
 שפופרות, 300 מ”ל,

12 יחידות בקרטון
 נקניקים, 600 מ”ל,
20 יחידות בקרטון

 גוונים:
שחור, אפור בטון, אפור כהה, 

אפור בהיר, לבן, קרם, בז’
 RAL ניתן לייצור לפי גוון

בהזמנת מינימום 960 יחידות

חזרה 
לתוכן
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סיקפלקס פרו - 3

תכונות:

כושר תנועה ± 25%	�

עמידות מכאנית גבוהה	�

עמידות כימית טובה )דלקים, שמנים ועוד(	�

אלסטיות גבוהה, צמיגות גבוהה	�

אסתטי	�

קל ליישום	�

מתאים למי שתיה	�

ניתן ליישם ברוחב תפר של עד 8 ס”מ	�

אלסטומר מקצועי לאיטום תפרים וחיבורים ברצפות, 
מיכלים וחדרים נקיים, על בסיס פוליאוריטן

שימושים:

רב שימושי לאיטום תפרים וחיבורים בבניה	�

יישומי פנים וחוץ החשופים לתנועת הולכי רגל 	�
ותנועת רכב )חניונים, מיסעות, רמפות וכד’(

מחסנים לוגיסטיים ואזורי ייצור	�

איטום בתעשיית המזון	�

איטום תפרים וחיבורים במתקני טיהור שפכים	�

�	ISO5 איטום תפרים וחיבורים בחדרים נקיים לפי

 אריזה:
 נקניקים, 600 מ”ל,
20 יחידות בקרטון

 גוונים:
אפור בטון

גוונים נוספים קיימים 
בהזמנת מינימום 960 

יחידות

סיקפלקס קונסטרקשן +

תכונות:

כושר תנועה ± 25%	�

הידבקות טובה למגוון רחב של תשתיות	�

אינו מייצר בועות 	�

חוזק מתיחה גבוה	�

אלסטומר גמיש לאיטום תפרים 
וחיבורים בבניה על בסיס פוליאוריטן

שימושים:

מתאים לאיטום תפרים וחיבורים בבניה	�

מרפסות	�

חזיתות מבנים ואלמנטים טרומיים	�

חיבורי מסגרות, דלתות, חלונות	�

איטום חיבורים באלמנטים מבטון, מתכת	�

תפרים וחיבורים במבני עץ	�

 אריזה:
 שפופרות, 300 מ”ל,

12 יחידות בקרטון
 נקניקים, 600 מ”ל,
20 יחידות בקרטון

 גוונים:
אפור בטון, לבן, בז’, יסמין

ם
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בו
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חזרה 
לתוכן
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סיקפלקס קריסטל קליר

תכונות:

עמיד בתנאי חוץ	�

שקוף לחלוטין	�

הידבקות מצויינת למגוון רחב של תשתיות 	�
וחומרים

אינו מתפורר ועמיד לאורך שנים	�

חסר ריח	�

קל ליישום ולעיבוד	�

ניתן ליישום ע"ג משטחים לחים	�

 אלסטומר שקוף לחלוטין 
לאיטום והדבקה

שימושים:

הדבקת אלמנטים מבטון, פלדה, עץ, פלסטיק, 	�
אלומיניום, זכוכית ועוד. 

איטום בין אלמנטים בבניה בשימושי פנים וחוץ	�

עבודות אינסטלציה וסניטריה	�

 אריזה:
שפופרות – 290 מ"ל. 12 

יחידות בקרטון
גוונים:

שקוף בלבד

2C סיקפלקס

תכונות:

מתפלס	�

כושר תנועה גבוה במיוחד ± 50%	�

ייבוש כימי, אינו דורש אוורור	�

אלסטיות גבוהה לצד עמידות וגמישות 	�
לאורך שנים

עמידות גבוהה מאד לעומסי מתיחה וגזירה	�

הידבקות גבוהה למגוון רחב של תשתיות 	�
ללא צורך בפריימר

מגוון גוונים רחב )עד 35, תלוי במלאי וע”פ 	�
הזמנה מראש(

קל ליישום ולערבוב	�

ניתן לצביעה לאחר היישום	�

אלסטומר דו רכיבי מתפלס על בסיס 
פוליאוריטן לאיטום תפרים

שימושים:

לאיטום תפרים בבטונים בעלי מינימום עומק 	�
של 0.5 ס”מ

לאיטום תפרים במסלולי תעופה ומשטחי בטון	�

 לאיטום בתנאי עבודה קשים בהם נדרש	�
חומר מתפלס

לאיטום תפרים לעמידות בתנאי רטיבות 	�
תמידיים

לאיטום מאגרי מים מתוקים ומלוחים	�

לתפרים במאגרי שפכים ביתיים ובאגני חמצון	�

 אריזה:
 1.5 גלון אמריקאי =

A+B 5.7 ליטר רכיבים

 גוונים:
אפור - סטנדרט

זמין בכ- 20 גוונים נוספים 
על פי דרישה ובכפוף לתנאי 

מכר מיוחדים

חזרה 
לתוכן
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סיקה Backing Rod - פרופילי גיבוי

תכונות:

אלסטי	�

עמיד לאורך שנים ואינו מתכלה	�

זמין במבחר רב של גדלים	�

מונע בזבוז של המסתיק ועוזר בשליטה על 	�
מידות תפר נכונות

פרופילי גיבוי מפוליאתילן לשיקוע וקביעת עומק 
תפר לפני יישום מוצרי סיקפלקס

שימושים:

לשיקוע בתפרי עבודה ותפרים 	�
קונסטרוקטיביים

לשליטה בכמות האלסטומר )מסתיק( הנדרשת 	�
למילוי התפר

 אריזה:
קוטר 10 מ”מ, גליל, 170 מ”א 
קוטר 15 מ”מ, גליל, 125 מ”א

קוטר 20 מ”מ, גליל, 90 מ”א
קוטר 25 מ”מ, גליל, 50 מ”א
קוטר 30 מ”מ, גליל, 50 מ”א

קוטר 40 מ”מ, מוטות, 2 מ”א כ”א
קוטר 50 מ”מ, מוטות, 2 מ”א כ”א

גוונים: אפור

3N סיקה פריימר

תכונות:

קל ליישום	�

משפר משמעותית את כושר ההידבקות של 	�
האלסטומרים )מסתיקים( לתשתית

אוטם את התשתית ומחזק אותה	�

יסוד )פריימר( שקוף, חד רכיבי 
לתשתיות סופגות ומתכות

שימושים:

ליישום על תשתיות לחות, תשתיות סופגות 	�
ומתכת לפני יישום מוצרים מסדרת סיקפלקס 

או הייפלקס

בעל צמיגות נמוכה ומאפשר הרטבה טובה של 	�
התשתית בתצרוכות נמוכות

 אריזה:
 בקבוקונים,

0.5 ליטר / 1 ליטר

שמיניות: 125 מ"ל

 גוונים:
שקוף

הערה: ביישום על תפרים לחים יש לקבל הוראות 
םיישום מיוחדות מיועצי החברה

רי
בו

חי
ם ו

רי
תפ

ם 
טו

אי

חזרה 
לתוכן
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סניסיל

תכונות:

עמידות גבוהה להתפתחות עובש ופטרת	�

עמידות גבוהה להצטברות ירוקת	�

הידבקות מצויינת למגוון רחב של תשתיות	�

עמידות טובה ב U.V ותנאי מזג אויר קשים	�

לשימוש חיצוני או פנימי	�

חומר איטום סיליקוני לשימושים סניטריים, 
עמיד כנגד פטרת, עובש וירוקת

שימושים:

מתאים לשימוש בעבודות איטום סניטריות או 	�
בכל מקום בו נדרשת עמידות להתפתחות 

עובש, פטרת, ירוקת ובקטריות

 אריזה:
 שפופרות, 300 מ”ל,
 12 יחידות בקרטון

 גוונים:
שקוף, לבן, אפור, שחור, 

חום, בז’

*לא כל הגוונים זמינים במלאי

AT Universal סיקה בונד

תכונות:

�	UV עמידות מעולה ב

חוזק הדבקה גבוה ללא צורך בפריימר )יסוד(	�

ייבוש ראשוני וסופי מהירים	�

עבידות מצויינת וגימור חלק ואסתטי	�

עמידות גבוהה בפני תנאי חוץ ורטיבות	�

אינו מכיל סיליקון או סולבנטים	�

ניתן לצביעה	�

אינו קורוזיבי ומונע קורוזיה	�

מאושר למגע עם מזון	�

גמישות גבוהה - עד 400%	�

עמידות במי ים	�

אינו מסוכן או רעיל	�

אלסטומר )מסתיק( מקצועי, חד רכיבי 
בטכנולוגיה היברידית, לאיטום והדבקה

שימושים:

למגוון רחב של הדבקות ביישומי פנים וחוץ	�

הדבקת אלמנטים מ PVC, GFRP, עץ, קרמיקה, אבן, 	�
בטון, אלומיניום, נירוסטה ועוד

למילוי תפרי דמה ותפרי הרפייה בריצוף ורצפות 	�
בטון

יישור וגישור של משטחים בלתי מפולסים	�

תקרות אקוסטיות ופנלים לבידוד	�

 אריזה:
 שפופרות, 300 מ”ל,
 12 יחידות בקרטון

 גוונים:
לבן

חזרה 
לתוכן
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POOL סיקה סיל

תכונות:

עמידות גבוהה מאד למגע עם מים	�

עמידות לכלור בבריכות שחיה	�

עמידות גבוהה מאד לפטרת, עובש 	�
והצטברות ירוקת

�	U.V עמידות גבוהה ב

חוזק מתיחה גבוה	�

אינו קורוזיבי	�

גמישות ואלסטיות גבוהים	�

סיליקון ניטראלי לבריכות שחיה ואיזורים 
הנתונים במגע תמידי עם מים

שימושים:

לאיטום תפרים וחיבורים בתוך ומסביב לבריכות 	�
שחיה מתחת למים ואזורים רטובים כגון חדרי 

מקלחת, סאונות וכד’. מתאים לשימוש עם 
אריחים קרמיים, אריחי אבן, בטון, זכוכית, 

מתכות ותשתיות בנין רבות אחרות

להדבקה של אלמנטים תת מימיים בבריכות 	�
כגון גופי תאורה, אריחים שכשלו וכד'.

 אריזה:
שפופרות, 300 מ”ל, 12 

יחידות בקרטון

 גוונים:
אפור, לבן

C - סיקה סיל

תכונות:

עמידות גבוהה ב U.V בתנאי מזג אויר קשים 	�
לאורך זמן

מעניק הידבקות טובה למגוון תשתיות ללא 	�
צורך בפריימר

עמידות לטווח ארוך כנגד עובש ופטרת	�

חסר ריח	�

מתאים לעבודות פנים וחוץ	�

סיליקון ניטראלי מקצועי, לשימוש 
בבנין ולשימושים סניטריים

שימושים:

מתאים לביצוע עבודות הדבקה ואיטום של 	�
זכוכית, מתכות, משטחים צבועים, עץ, צבעים 

אקריליים, פלסטיק ואריחים קרמיים

לביצוע עבודות איטום סניטריות )מקלחות, 	�
כיורים, חדרי שירותים, חדרי אמבטיות, מטבחים 

ועוד(

 אריזה:
שפופרות, 300 מ”ל, 12 

יחידות בקרטון

 גוונים:
שקוף, לבן, קרם, אפור

ם
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לתוכן
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 אריזה:
רוחב 10 ס”מ, גלילים 10 מ”א, 

3 גלילים בקרטון
רוחב 15 ס”מ, גלילים 10 מ”א, 

2 גלילים בקרטון

 גוונים:
שחור

סיקה מולטיסיל

תכונות:
קל מאד ליישום	�
הידבקות טובה למגוון רחב של תשתיות	�
עמיד בתנאי מזג אויר קשים	�
נדבק מעצמו	�
�	U.V עמיד ב
מתחבר למוצרים ביטומניים	�
מחופה בצידו האחד ברדיד אלומיניום	�
ניתן לצביעה	�
ניתן ליישום בטמפרטורות נמוכות	�

סרט איטום דביק על בסיס ביטומן

שימושים:
לתיקונים מהירים ואיטום חדירות מים	�
כסרט איטום רב שימושי לגגות, אלמנטים 	�

מאלומיניום, פח מגלוון ועוד
לחיזוק איטום בחיבורי צנרת ביוב מפלסטיק, 	�

מתכת וכד’
לאיטום תפרים, סדקים וחורים ביריעות 	�

ביטומניות ויריעות איטום גגות אחרות
לאיטום מעל סדקים או תפרים בעבודות בנין 	�

כלליות

הערה: ביישום על תשתיות צמנטיות, עשוי להידרש 
פריימר

אריזה:
שפופרות 300 מ"ל, 12 יחידות 

בקרטון

גוונים:

אפור בלבד

N סיקה פיירסיל

תכונות:
קל ליישום ואינו דורש ידע מיוחד	�
עמיד בתנאי מזג אויר קשים	�
נדבק למגוון רחב של תשתיות בניה	�
ריח קל	�
מראה אסתטי	�

סיליקון ניטראלי מקצועי - דוחה אש

שימושים:
לעבודות איטום והדבקה של זכוכית, מתכת, 	�

משטחים צבועים, עץ, פלסטים, קרמיקה, גבס, 
צמנט ועוד.

בעל חוזק מתיחה וקשיות גבוהים	�
עמיד ללהבה פתוחה ואינו נשרף במשך 30 דקות	�
עמיד לאורך זמן לחום של 300 מעלות ולטווח 	�

קצר יותר בחום גבוה יותר
עמיד בכל התקנים הנדרשים לאיטום מעברי 	�

אש, חדרי אש, חלונות וכד'.
אינו מיועד לתנורים או קמינים.	�

הערה: ביישום על תשתיות צמנטיות, עשוי להידרש 
פריימר

חזרה 
לתוכן
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 אריזה:
רוחב 10 ס”מ, גלילים 10 מ”א, 

3 גלילים בקרטון
רוחב 15 ס”מ, גלילים 10 מ”א, 

2 גלילים בקרטון
 גוונים:

אפור - סטנדרט
כסוף )אלומיניום( או אדום 

טרקוטה בהזמנות מיוחדות.

BT סיקה מולטיסיל

תכונות:
קל מאד ליישום	�
הידבקות טובה למגוון רחב של תשתיות	�
עמיד בתנאי מזג אויר קשים	�
נדבק מעצמו	�
�	U.V עמיד ב
מתחבר למוצרים ביטומניים	�
מחופה בצידו האחד ברדיד אלומיניום	�
ניתן לצביעה	�
ניתן ליישום בטמפרטורות נמוכות	�

סרט דביק על בסיס גומי בוטילי מצופה אלומיניום

שימושים:
לתיקונים מהירים ואיטום חדירות מים	�
כסרט איטום רב שימושי לגגות, אלמנטים 	�

מאלומיניום, פח מגלוון ועוד
לחיזוק איטום בחיבורי צנרת ביוב מפלסטיק, 	�

מתכת וכד’
לאיטום תפרים, סדקים וחורים ביריעות 	�

ביטומניות ויריעות איטום גגות אחרות
לאיטום מעל סדקים או תפרים בעבודות בנין 	�

כלליות
לאיטום חיבורים ומישקים בהם נדרש כושר 	�

הידבקות גבוה
לאיטום איזורים החשופים לשמש ישירה, 	�

תנאים קשים וחום גבוה

הערה: ביישום על תשתיות צמנטיות, עשוי להידרש 
פריימר

BT FLEECE סיקה מולטיסיל

תכונות:

קל ליישום	�

מיושם בהדבקה קרה	�

נדבק למגוון רחב של תשתיות פלסטיק, 	�
זכוכית, פלדה, פוליקרבונט, עץ ורוב 

תשתיות הבניה הנפוצות

עמידות בחום ותנאי מזג אויר	�

מצופה לבד – ניתן ליישם עליו טיח, דבק או 	�
תערובות צמנטיות שונות

עמיד ב UV  ובתנאי חוץ	�

סרט דביק על בסיס גומי בוטילי 
בציפוי לבד

שימושים:

איטום חיבורים בין אלמנטים בבניה	�

תיקון רעפים ושבר	�

תיקוני צנרת	�

 איטום חיבורים בין בטון למשקופים 	�
בחלונות ודלתות

איטום מכולות, עגלות משא, ארובות	�

איטום פאזות חיבור בין רצפה לקיר	�

�	

 אריזה:
גלילים באורך 10 מטרים 

ארוזים בקרטונים
רוחב 100 מ"מ – 6 גלילים 

בקרטון )60 מ"א(
רוחב 150 מ"מ – 4 גלילים 

בקרטון )40 מ"א(
 גוונים:

 שחור בלבד. 
ציפוי לבד בגוון לבן. 

ם
רי

בו
חי

ם ו
רי
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טו
אי

חזרה 
לתוכן
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A סיקה סוול

תכונות:
הידרופילי - מתנפח במגע עם מים	�
מתאים לאיטום בסביבה עם מי ים ועד 8% 	�

תכולת מלחים
קל ליישום	�
עמיד לחדירת מים באופן תמידי	�
הידבקות טובה לרוב תשתיות הבנין	�
התנפחות מבוקרת, לכיוון המים בלבד	�
מתפשט אל תוך סדקים	�
קיים בלתי מוגבל ומחזורי חיים רבים של 	�

התנפחות והתכווצות
מתנפח לכיוון המים בלבד	�

עצרי מים כימיים מתנפחים, חדשניים, 
על בסיס אקרילט

שימושים:

איטום מבנים כגון:

תפרי עבודה ותפרים קונסטרוקטיביים	�
פתחים בבטונים וחדירות צנרת	�
תעלות כבילה	�
תפרים בין בטון ישן לחדש	�
הפסקות יציקה	�

 אריזה:
 דגם 2010, גלילים 10 מ"א,

6 גלילים בקרטון )מלאי(.

דגם 2005, גלילים 20 מ"א, 
6 גלילים

בקרטון )מלאי( 

 גוונים:
אדום לדגם רגיל, צהוב לדגם 

המיועד למי מלח

דגמים:

2005 )רוחב 20, עובי 5(

2010 )רוחב 20, עובי 10(

2015 )רוחב 20, עובי 15(

2025 )רוחב 20, עובי 25(

סיקדור קומביפלקס

תכונות:
קל להתקנה	�
מתאים ליישום על בטונים יבשים ולחים	�
גמישות גבוהה מאד )מעל 600%(	�
תפקוד בטווח טמפרטורות רחב	�
הידבקות גבוהה למגוון רחב של תשתיות	�
עמיד בתנאי מזג אויר קשים ואטום לחלוטין למים	�
עמיד כנגד שורשים	�
עמיד בכימיקלים	�
עמיד בלחצי מים גבוהים	�
 מערכת ייחודית המתאימה לשימוש	�

במקרים מורכבים

מערכת איטום תפרים מתקדמת 
FPO ומקצועית על בסיס

שימושים:
מערכת לאיטום תפרי התפשטות, תפרי 	�

הרפייה, תפרי עבודה וסדקים גדולים
לאיטום תפרים וחיבורים במנהרות	�
למערכות הידרו אלקטריות ותחנות כוח	�
מתקנים לטיהור שפכים	�
מרתפים	�
מתקנים לטיפול במים ומאגרי מי שתיה	�
בריכות שחיה	�
לאיטום אלמנטים וצנרת מברזל, מתכות ובטון	�
לאיטום מערכות תפר עם תנועה חריגה, כגון 	�

תפרים ססמיים
לטיפול ושיקום תפרים דולפים וכמערכת גיבוי 	�

לעצרי מים או הפסקות יציקה

 אריזה:
רוחב 10 ס”מ, גליל 25 מ”א, 2 

גלילים בקרטון

רוחב 15 ס”מ, גליל 20 מ”א. 

רוחב 20 ס”מ, גליל 20 מ”א

רוחב 30 ס”מ, גליל 20 מ”א. 

 גוונים:
יריעה לבנה

ניתן לקבל את כל הפרופילים 
בעובי 1 או 2 מ”מ

חזרה 
לתוכן
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סיקה מקס טק אולטרה

תכונות:
עבידות מצויינת	�
היצמדות ראשונית חזקה	�
חסר ריח	�
חוסך צורך במסמרים או עוגנים	�
שימושים פנימיים, קירות, רצפות, תקרות	�
ניתן לצביעה לאחר הייבוש	�

דבק חזק בעל כושר היצמדות 
)GRAB( ראשוני גבוה

שימושים:

להדבקת אלמנטים בבניה כגון:

הדבקות אוניברסליות של מגוון תשתיות	�
הדבקת בטון, טיח, צמנט בורד, עץ, תשתיות 	�

צבועות, סיד וכד’. 
אלמנטים דקורטיביים כגון: גופי תאורה, פנלים, 	�

אריחי טרקוטה, מדפים, לוחות גבס, תבניות ועוד. 

 אריזה:
שפרופרות 300 מ”ל

12 יחידות בקרטון

גוונים: 
לבן בלבד

P סיקה סוול

תכונות:
הידרופילי - מתנפח במגע עם מים	�
קל ליישום	�
עמיד לחדירת מים באופן תמידי	�
התאמה טובה לרוב תשתיות הבנין	�
התנפחות מבוקרת, אינו פוגע בבטון	�

עצרי מים כימיים מתנפחים על בסיס 
פולימרי

שימושים:

איטום מבנים כגון:

תפרי עבודה ותפרים קונסטרוקטיביים	�
פתחים בבטונים וחדירות צנרת	�
תעלות כבילה	�
תפרים בין בטון ישן לחדש	�
הפסקות יציקה	�

 אריזה:
דגם 2003 

ר. 20 מ”מ ג. 3 מ”מ. 20 מ”א 
בגליל, 7 גלילים בקרטון

H2507 דגם
ר. 25 מ”מ ג. 7 מ”מ. 10 מ”א 

בגליל, 5 גלילים בקרטון

 גוונים:
אדום

ם
רי

בו
חי
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חזרה 
לתוכן
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BOOM S סיקה

תכונות:
יישום קל מאד	�
ייבוש מהיר	�
שיעור התנפחות גבוה	�
בידוד תרמי מצויין	�
בידוד אקוסטי מצויין	�
עמיד להתיישנות	�
�	HFC אינו מכיל

קצף מתנפח לאיטום ובידוד על 
בסיס פוליאוריטן

שימושים:
 מילוי חללים בבניה מסביב לדלתות 	�

וחלונות
מערכות מיזוג	�
ציוד אלקטרוני וחשמל	�
מעברי צנרת	�
בידוד ועיגון 	�
מבודד כנגד: רעש, קור ורוח במוצר אחד	�

 אריזה:
מיכלי לחץ )אירוסול(

 500 מ”ל
)הזמנות מיוחדות( 

 750 מ”ל 
 גוונים:

בז’ בלבד

S2 סיקה סוול

תכונות:
הידרופילי - מתנפח במגע עם מים	�
קל ליישום	�
עמיד לחדירת באופן תמידי	�
הידבקות טובה לרוב תשתיות הבנין	�
התנפחות מבוקרת, אינו פוגע בבטון	�
מתאים לפרטים מורכבים	�

אלסטומר )מסתיק( אטימה מתנפח 
על בסיס פוליאוריטן

שימושים:

איטום מבנים כגון:

תפרי עבודה ותפרים קונסטרוקטיביים	�
פתחים בבטונים וחדירות צנרת	�
תעלות כבילה	�
תפרים בין בטון ישן לחדש	�

לקיבוע של:

פרופילי סיקה סוול וצינוריות הזרקה 	�
מדגמי InjectoFlex ו Fuko וכגיבוי לתפרי 

הלחמה בעצרי מים מפי.וי.סי

 אריזה:
נקניקים, 600 מ”ל, 
20 יחידות בקרטון

 גוונים:
אדום בלבד

חזרה 
לתוכן
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WATERBARS סיקה

תכונות:
לשימוש עם לחצי מים גבוהים	�
גמיש	�
קל ליישום	�
ניתן להלחמה ליצירת פרטים באתר	�
עמיד באופן קבוע למי ים, שפכים, מלחים 	�

וכימיקלים אחרים
קיים בדגם נפרד לעמידות בדלקים ושמנים	�

פרופילי איטום תפרים מפי.וי.סי

שימושים:

לאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ב:

מאגרי מים, מגדלי מים, סכרים, מתקני טיהור 	�
שפכים, מתקני התפלה, תעלות הובלת מים, 

גשרים, בריכות שחיה, חדרים רטובים, מרתפים, 
יסודות וכד’

למניעת חדירות מים בחניוני רכב, מנהרות, 	�
מחסנים וכד’ 

סוגים:
להנחה במרכז יציקת הבטון ועל פני שטח 	�

הבטון. שני סוגים: לתפרי עבודה ותפרים 
קונסטרוקטיביים )דגם אפור( ותפרי התפשטות 

)דגם צהוב(

 אריזה:
דגם צהוב: גלילים 15 מ”א
דגם אפור: גלילים, 30 מ”א

 גוונים:
צהוב ואפור

ניתן לבקש קטלוג דגמים

BOOM סיקה

תכונות:
בעל אריזה ייחודית המאפשרת גמישות בשימוש 	�

 והוצאת החומר )ניתן להפוך את המיכל(
ובכך מתאימה לשימושים מסובכים יותר. 

ניתן לשימוש חוזר ללא הגבלה	�
תכונות בידוד גבוהות - מוצר דחוס	�
שיעור התנפחות גבוה	�
עמידות טובה לתנאים ולהתיישנות	�
אינומכיל חומרים המזיקים לאוזון	�
 מתאים לשימוש גם בטמפרטורות	�

מתחת ל0° מעלות

קצף פוליאוריטן מתנפח לשוק 
המקצועי

שימושים:
לעיגון חיבור והדבקה של לוחות מבודדים 	�

ולמילוי כנגד רעש, קור ורוח. 
לבידוד ומילוי של מרווחים סביב מסגרות 	�

חלון, מעברי צנרת, תעלות מיזוג, תעלות 
כבילה, מרזבים ועוד.

 אריזה:
מיכלי לחץ )אירוסול(

750 מ”ל 

 גוונים:
בז’ בלבד
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חזרה 
לתוכן
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S -515 סיקה ביט

תכונות:

קל ליישום ומוכן לשימוש	�

אינו דורש ריתוך בחום	�

נדבק למגוון תשתיות רחב	�

ניתן לחיתוך על פי הצורך	�

מצופה ביריעת הגנה אטומה לחלוטין למים 	�
העשויה HDPE להגברה של דחיית המים

 יריעה ביטומנית נדבקת מעצמה 
HDPE בציפוי

שימושים:

שיקום ותיקון גגות שנאטמו ביריעות ביטומניות	�

איטום יסודות מתחת ליציקות בטון ורפסודות	�

איטום קירות מרתפים ומבנים תת קרקעיים	�

�	SIKAPROOF A איטום משולב מערכת

עבודות איטום בהם נדרשת הדבקה קרה	�

 אריזה:
גלילים ברוחב 1 מטר ובאורך 

של 20 מטרים ארוזים בתוך 
קרטונים. 

 גוונים:
שחור בלבד.

JOINT סיקה

תכונות:
דרגות רבות ושונות של פתרונות לכל דרישה	�
גימור אסתטי ומגוון גוונים	�
שילוב מחסומי אש לעמידה בתקני אש מחמירים	�
שילוב יריעות איטום	�
התאמה עם כל מערכות חיפוי וציפוי קירות 	�

ורצפות: אפוקסי, אריחים, שטיחים ועוד
 עמידה במגוון עומסים מהולכי רגל ועד	�

עומסים תעשייתיים
מערכות אינטגרליות מושלמות בקו 0 עם התשתית	�
קל לניקוי ותחזוקה	�
זמין במגוון חומרי גלם: אלומיניום, נירוסטה, 	�

ונחושת, בהתאם לדרישות הפרוייקט
אספקה עם כל אביזרי ההתקנה הנדרשים	�

מערכות תפרי התפשטות ומחסומי אש 
המהוים פתרון כולל לתנועה ססמית

שימושים:
איטום וסגירת מרווחים ססמיים בהפסקות יציקה	�
פיצוי תנועה ססמית אופקית ברצפות	�
פיצוי תנועה ססמית אנכית בקירות	�
 לכיסוי מרווחים בקירות ורצפות בבניה	�

תעשייתית וציבורית
לטרמינלים, בתי מלון, מפעלים, מוסדות ציבוריים, 	�

גשרים, חניוני רכב ועוד
פרופילים לעמידות באש עד 4 שעות	�

כל המוצרים אינם מוצרי מלאי ומיוצרים על פי דרישה 
ובכפוף לתנאי מכר מיוחדים. 

 אריזה:
 סדרות 100-800:

מוטות תפר של 3 מ’. 
סדרה 1000: גלילים, 10 מ”א

סדרות 2000-3000: על פי 
דרישת הלקוח

 גוונים:
שחור, לבן, בז’ בתפרים בהם 

קיים מילוי ניאופרן

חזרה 
לתוכן
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איטום בטונים

חזרה 
לתוכן
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סיקה טופ סיל 107 

סיקה טופ סיל 107 אלסטיק

תכונות:

גמיש	�

עמיד בקיפאון ובמלחים	�

הידבקות גבוהה לתשתית	�

אטום למים	�

קל לשימוש	�

אינו רעיל	�

ניתן לצביעה	�

�	EN-1504 מתאים להגנה על בטונים לפי תקן

אישור מת”י למגע עם מי שתיה	�

תכונות:

גמישות גבוהה - גישור סדקים	�

הידבקות גבוהה למגוון תשתיות	�

אינו רעיל	�

�	UV עמיד ב

מגן על הבטונים בפני קרבונציה	�

בעל אישור מת”י למגע עם מי שתיה	�

חומר אטימה צמנטי, דו רכיבי

תערובת צמנטית גמישה לאיטום 
מערכות בטונים

שימושים:

לשימוש כחומר לאיטום חיצוני ופנימי ועבודות 
תיקון ושיקום ב:

מאגרי מי שתיה	�

קירות במגע עם מי ים	�

מתקני ביוב ביתיים	�

גשרים	�

מרתפים	�

בריכות שחיה	�

חדרי אמבטיה	�

מטבחים	�

מרפסות	�

שימושים:

איטום והגנה על משטחי בטון עם דרישות לגמישות 
גבוהה כגון:

מבנים רטובים: תעלות, צנרת בטון, מיכלי בטון, 	�
בריכות שחיה

 הגנה ואיטום קירות מרתפים	�
)איטום פוזיטיבי ונגטיבי(

מבנים: יסודות, קירות תומכים, מרפסות וטרסות, 	�
חדרים רטובים, מטבחים, חזיתות מבנים

 אריזה:
שק 20 ק”ג אבקה
בקבוק 5 ק”ג נוזל

סה”כ בערכה: 25 ק”ג
 גוונים:

אפור, לבן

 אריזה:
שק 20 ק”ג אבקה

בקבוק 10 ק”ג נוזל
סה”כ בערכה: 30 ק”ג

 גוונים:
אפור בלבד

חזרה 
לתוכן
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סיקה סיל 105 

סיקה מונוסיל 107

תכונות:

קל ליישום ישירות על יסודות ובטונים	�

הידבקות מצויינת לתשתית	�

ייבוש מהיר	�

זמני המתנה קצרים בין שכבות	�

עבידות מצויינת	�

1 שק של 25 ק”ג מתאים ל כ 10 מ”ר	�

מוכן לשימוש	�

תכונות:

כלכלי	�

קל לשימוש	�

חזק ונדבק היטב לתשתיות צמנטיות	�

ניתן לצביעה לאחר הייבוש	�

תערובת צמנטית חד רכיבית לאיטום

חומר אטימה צמנטי, דו רכיבי

שימושים:

לאיטום קירות	�

איטום מרתפים	�

איטום בורות ניקוז	�

איטום תשתיות צמנטיות שונות	�

שימושים:

כחומר איטום צמנטי לעבודות כלליות ב:

גשרים	�

קירות בטון חשופים	�

קירות בטון לפני ביצוע חיפוי אבן או שיש	�

מקלטים ומרתפים	�

חדרים רטובים	�

בורות שירות וניקוז	�

יסודות וקירות תומכים	�

מיסעות בטון	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

דליים, 5 ק”ג )מיניפק(

 גוונים:
אפור )מיניפק(

אפור, לבן )שקים(

 אריזה:
שק 20 ק”ג אבקה

קנקן, 5 ק”ג נוזל
סה”כ בערכה: 25 ק”ג

 גוונים:
אפור, לבן
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חזרה 
לתוכן
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סיקה מיניפק איטום

תכונות:

קל ליישום ישירות על יסודות ובטונים	�

הידבקות מצויינת לתשתית	�

ייבוש מהיר	�

זמני המתנה קצרים בין שכבות	�

עבידות מצויינת	�

מוכן לשימוש	�

תערובת צמנטית חד רכיבית לאיטום

שימושים:

לאיטום קירות	�

איטום מרתפים	�

איטום בורות ניקוז	�

איטום תשתיות צמנטיות שונות	�

 אריזה:
 שקיות, 5 ק”ג,

5 שקיות בקרטון

 גוונים:
אפור בלבד

 MIGRATING 250 סיקה סיל

תכונות:

חדירה עמוקה לתשתית	�

עמיד להפשרה לקיפאון	�

עמיד בשחיקה	�

אינו מאפשר מעבר מים	�

מייצר קריסטלים כתגובה למגע עם רטיבות	�

עמיד ללחץ מים חיובי ושלילי	�

עמידות כימית טובה	�

כלכליות טובה	�

חומר איטום חד רכיבי קריסטלי למריחה

שימושים:

 איטום חיובי ושלילי של מרתפים, קירות סלארי, 	�
פירי מעליות, מנהרות, בריכות שחיה, תעלות 

ומובילי מים, מערכות ביוב ומאגרים

איטום אלמנטים בבטון באיזורים בהם קיימת לחות	�

 אריזה:
שקי נייר – 25 ק"ג

 גוונים:
אפור בטון

חדש!

חזרה 
לתוכן
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200W / 850W סיקה לסטיק

תכונות:

חד רכיבי מוכן לשימוש	�

ידידותי לסביבה	�

מתאים לשילוב עם חימום תת רצפתי	�

אטום לחלוטין למים	�

גמיש מאד	�

מגשר על סדקים בתשתית	�

מאפשר נשימת התשתית	�

ממברנת אטימה נוזלית לאיטום 
חדרים רטובים ואיזורים לחים

שימושים:

איטום גמיש כממברנה בקירות ורצפות פנים 	�
באיזורים לחים כגון: חדרי אמבטיה, מקלחונים, 

מטבחים, מכבסות וחדרי כביסה, חדרי מדרגות, 
מעברים ועוד. 

הידבקות טובה לבטון, טיח, גבס, שפכטל ומרק, 	�
צמנט בורד, פנלים מעץ ואריחים קרמיים ישנים. 

מחייב כיסוי במערכת קשיחה כגון: פרקט או 	�
ריצוף לאחר השימוש.

 אריזה:
דליים, 10 ק”ג
דליים, 25 ק”ג

 גוונים:
לבן בלבד

ניתן לצביעה לאחר הייבוש

תכונות:
אחוז מוצקים גבוה	�
גישור מצויין על סדקים	�
אינו דורש פריימר	�
חד רכיבי, מוכן לשימוש	�
גמישות גבוהה, עד 500%	�
עמיד לאורך שנים	�
�	80°c עמיד בטמפרטורות של עד
עמידות טובה ב UV )לשכבה של 1 מ”מ ומעלה(	�
ניתן לצביעה בצבעים אקריליים לאחר היישום	�
ניתן לגיוון ע”פ דרישה	�
מתאים למגוון רחב מאד של תשתיות: ביטומן, 	�

בטון, אסבסט, אלומיניום, פח, אבץ, מתכת, 
נחושת, אבן, פי.וי.סי, פוליאסטר

ממברנת אטימה אקרילית לבנה 
לאיטום גגות ומשטחים

שימושים:
לאיטום גגות, גגונים, גגות פח, ומשטחים שונים	�
איטום חיבורים, רולקות, פרטי איטום, תעלות מיזוג	�
ביצוע תיקוני איטום ביריעות ביטומניות ושיפור פרטי 	�

איטום ביריעות ביטומניות
איטום וגישור סדקים	�
איטום גגוני פח ואסכורית	�
לאיטום חורי עוגנים בעבודות חיפוי אבן	�
לאיטום כנגד מים עומדים מבעיות ניקוז )בתצרוכת 	�

ע”פ מפרט(
להלבנה של תשתיות צמנטיות וביטומניות	�
לאיטום נקודות חיבור בין מתכות לתשתיות אחרות	�

 אריזה:
דליים, 5 ק”ג

דליים 20 ק”ג

 גוונים:
לבן

*ניתן לגוון המוצר על פי 
דרישה וכתלות בכמות 

מינימום להזמנה

סיקה פלסטיק

חדש!

חזרה 
לתוכן
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סיקה לסטיק 560 טיקסו

תכונות:

חד רכיבי מוכן לשימוש	�

אקולוגי	�

אלסטי ומגשר סדיקה	�

עמיד UV ומזג אויר	�

ממברנה רציפה	�

מאפשר נשימת התשתית	�

ממברנת אטימה נוזלית, אלסטית, 
על בסיס פוליאוריטן

שימושים:

איטום גגות בבניה חדשה ושיקום בבניה ישנה	�

איטום גגות מורכבים בעלי גיאומטריה משתנה	�

שיקום כשלים באיטום גגות קיימים	�

ע”ג בטון, פח גלי, עץ, יריעות ביטומניות, 	�
אסבסט, ציפויים ועוד

איטום רפלקטיבי לחסכון באנרגיה - גם תחת קולטים	�

איטום תחת ריצוף בגגות	�

 אריזה:
דליים, 5 ק”ג

דליים, 20 ק”ג

 גוונים:
לבן

ניתן לגוון את המוצר על פי 
דרישה, למבחר גוונים רחב

סיקה איגולפלקס 201

תכונות:

הידבקות טובה לתשתיות יבשות או לחות 	�
על בסיס מינרלי או ביטומני

חוזק שכבה גבוה	�

ייבוש מהיר גם בתנאים קשים או 	�
טמפרטורות קרות

גמיש, מגשר על סדקים	�

עמיד בחומצות וכימיקלים המצויים באדמה	�

אינו עמיד ב U.V ואינו מתאים לחשיפה 	�
ישירה לשמש

אינו מכיל סולבנטים	�

אינו דליק	�

חסר ריח	�

ניתן לריסוס	�

משחת איטום ביטומנית, דו רכיבית, 
בתוספת סיבים לשריון

שימושים:

לאיטום עמיד וחזק של אלמנטים תת קרקעיים, 	�
מבנים חיצוניים, מרפסות, טרסות וכד’.

 לאיטום כנגד חדירות מים ללא לחצים	�
)איטום פוזיטיבי(

להדבקה של פנלים ולוחות בידוד לתשתיות בטון או 	�
אבן ותשתיות ביטומניות מכל סוג

לאיטום כנגד חלחול מים	�

 אריזה:
A+B דליים: 32 ק”ג, רכיבים

 גוונים:
שחור

חזרה 
לתוכן
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סיקה איגולפלקס 101

תכונות:

קל לשימוש וליישום תודות לכדוריות 	�
הפוליסטירן

הידבקות טובה לתשתיות יבשות או לחות על 	�
בסיס מינרלי או ביטומני

גמיש, מגשר על סדקים	�

עמיד בחומצות וכימיקלים המצויים באדמה	�

אינו עמיד ב U.V ואינו מתאים לחשיפה ישירה 	�
לשמש

אינו מכיל סולבנטים	�

אינו דליק	�

חסר ריח	�

ניתן לריסוס	�

משחת איטום ביטומנית, חד רכיבית 
במילוי כדוריות פוליסטירן )קלקר(

שימושים:

לאיטום עמיד וחזק של אלמנטים תת קרקעיים, 	�
מבנים חיצוניים, מרפסות, טרסות וכד’.

 לאיטום כנגד חדירות מים ללא לחצים	�
)איטום פוזיטיבי(

להדבקה של פנלים ולוחות בידוד לתשתיות בטון או 	�
אבן ותשתיות ביטומניות מכל סוג

 אריזה:
דליים: 32 ק”ג

 גוונים:
שחור

סיקה לסטיק 612

 תכונות:
 לאיטום אחיד וחסר תפרים של מערכות גג 

המבוסס על טכנולוגיית MTC של חברת סיקה:

מוצר חד רכיבי מוכן לשימוש	�

קל ליישום	�

ייבוש מהיר	�

עמיד לגשם אחרי 10 דקות בלבד	�

עמיד לחדירת שורשים	�

 מאפשר נשימת התשתית	�

ניתן לגיוון	�

ממברנת אטימה נוזלית על בסיס 
MTC פוליאוריטן בטכנולוגיית

שימושים:

לאיטום גגות חשופים משופעים או שטוחים ביעילות	�

לאיטום פרטים וביצוע עבודות תיקונים באיטומי 	�
גג קיימים

להארכת מחזור חיים של גגות ישנים	�

לביצוע איטום רפלקטיבי חוסך באנרגיה 	�
ובשילוב עם מערכות סולאריות

 אריזה:
דליים, 5 ליטר או 15 ליטר

 גוונים:
לבן )מלאי(, אפור וטרקוטה

גוונים נוספים על פי דרישה

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.
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חזרה 
לתוכן
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S סיקה ביטוסיל

תכונות:

נדבקת מעצמה ואינה דורשת ריתוך	�

יישום קל ומהיר	�

יישום קר )ללא להבה(	�

בטיחות בעבודה	�

הידבקות מלאה לתשתית	�

עמידה לקריעה ולניקוב	�

גמישה ומגשרת סדיקה	�

אקולוגית	�

עמידות מוכחת לאורך שנים	�

מאפשרת איטום מיידי כנגד לחות ומים	�

יריעה ביטומנית נדבקת מעצמה 
לאיטום גגות ואלמנטים

 שימושים:
לאיטום אופקי ואנכי של:

גגות	�

מרפסות וטרסות	�

חדרים רטובים	�

מרתפים	�

 אריזה:
גלילים רוחב 1.0 מ' אורך 10 מ'

 גוונים:
שחור )מלאי(

זמין גם באפור, אדום וירוק

סיקה מונופלג

תכונות:

התקשות מהירה מאד - כ 60 שניות )תחת 	�
מים זורמים(

לשימוש על בטון, אבן, טיח ותשתיות 	�
מינרליות אחרות

לשימוש פנימי וחיצוני	�

לשימוש אופקי ואנכי	�

קל לשימוש	�

אינו חדיר למים	�

עמיד בתנאי מזג אויר קשים	�

תערובת צמנטית מהירת התקשות 
לאיטום ועצירת פריצות מים

שימושים:

לעצירת פריצות וחדירות מים במבנים תת קרקעיים	�

לעצירת דליפות מים מסדקים ותפרים באופן מיידי	�

להוספה לתערובות צמנטיות לביצוע תיקונים 	�
מהירים

 אריזה:
 דלי, 1 ק”ג,

18 דליים בקרטון
דלי, 5 ק”ג

דלי, 20 ק”ג

 גוונים:
אפור בלבד

חזרה 
לתוכן

28



איגולפלקס 102

תכונות:

יישום קל ועבידות גבוהה	�
ניתן לריסוס	�
מוכן לשימוש – חד רכיבי	�
אטום לחלוטין לאחר הייבוש	�
ללא תפרים או חיבורים	�
משמש להדבקת לוחות בידוד	�
עובי גבוה בשכבה אחת	�

משחת איטום ביטומנית חד רכיבית עשירה

שימושים:

איטום גמיש של מבני בטון תת קרקעיים	�

איטום חדרים רטובים	�

איטום מרפסות	�

איטום תחת מערכות בידוד תרמי	�

שיקום איטום וחידוש ביטומן ישן	�

 אריזה:
דליים, 25 ק"ג בדלי

32 דליים במשטח
 גוונים:

שחור בלבד
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עיגון, יציקה והדבקה

חזרה 
לתוכן
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עי סיקה גראוט 200

סיקה גראוט 214

תכונות:

בעל יכולת ויסות לעבידות 	�
פלסטית או התפלסות

אינו מתכווץ	�

אינו מכיל כלורידים	�

מגן על הברזל מקורוזיה	�

חוזקי הדבקה גבוהים	�

אטום לחדירת מים ושמן	�

חוזק ראשוני גבוה	�

�	B500 חוזק סופי

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

תכונות:

מתפשט ומתפלס	�

אינו מתכווץ	�

אינו מכיל כלורידים	�

מגן על הברזל מקורוזיה	�

חוזקי הדבקה גבוהים	�

אטום לחדירת מים ושמן	�

חוזק ראשוני גבוה	�

�	)B700( חוזק סופי גבוה

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

עמיד בויברציות והולם	�

גראוט צמנטי, מוכן לשימוש, בעל חוזק בינוני, לשיקום, 
ביסוס ועיגון

גראוט צמנטי מוכן לשימוש, בעל חוזק גבוה, 
לשיקום, ביסוס ועיגון

שימושים:

ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון, פלטות 	�
חיזוק, בסיסי מתכת ועוד

עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת	�

השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים 	�
ובטון דרוך

שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים	�

חוזק סופי עד 60 ק"ג ניוטון / ממ"ר	�

עובי יציקה עד 4 ס"מ ללא תוספת אגרגטים	�

שימושים:

ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון	�

עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת	�

השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים 	�
ובטון דרוך

שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים	�

עיגון בסיס מכונות ופלטות	�

מילוי חורים	�

חוזק סופי עד 70 ק"ג ניוטון / ממ"ר	�

עובי יציקה עד 4 ס"מ ללא תוספת אגרגטים	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בטון

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בטון

חזרה 
לתוכן
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 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בטון

סיקה גראוט 314

תכונות:

מתפשט ומתפלס	�

אינו מתכווץ	�

אינו מכיל כלורידים	�

מגן על הברזל מקורוזיה	�

חוזקי הדבקה גבוהים	�

אטום לחדירת מים ושמן	�

חוזק ראשוני גבוה	�

חוזק סופי גבוה מאד	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

עמיד בויברציות והולם	�

גראוט צמנטי מוכן לשימוש, בעל חוזק 
סופי גבוה, לשיקום ביסוס ועיגון

שימושים:

ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון	�

עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת	�

השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים 	�
ובטון דרוך

שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים	�

עיגון בסיס מכונות ופלטות	�

מילוי חורים	�

חוזק סופי עד 80 ק"ג ניוטון / ממ"ר	�

עובי יציקה עד 4 ס"מ ללא תוספת אגרגטים	�

 אריזה:
דליים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בטון

תכונות:

מתפשט ומתפלס	�

אינו מתכווץ	�

אינו מכיל כלורידים	�

מגן על הברזל מקורוזיה	�

חוזקי הדבקה גבוהים	�

אטום לחדירת מים ושמן	�

חוזק ראשוני גבוה	�

חוזק סופי גבוה מאד	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

עמיד בויברציות והולם	�

דייס צמנטי לחוזקים ראשוניים גבוהים
לעובי יציקה גבוה

שימושים:

ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון	�

עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת	�

השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים 	�
ובטון דרוך

שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים	�

עיגון בסיס מכונות ופלטות	�

מילוי חורים	�

 חוזק סופי עד 80 ק"ג ניוטון / ממ"ר	�

עובי יציקה עד 8 ס"מ ללא תוספת אגרגטים	�

סיקה גראוט 318

חזרה 
לתוכן
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 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בטון

תכונות:

�	70Mpas ייבוש ראשוני מהיר, חוזק  
לאחר 24 שעות בלבד

אינו מתכווץ	�

אינו מכיל כלורידים	�

מגן על הברזל מקורוזיה	�

חוזקי הדבקה גבוהים	�

אטום לחדירת מים ושמן	�

חוזק ראשוני גבוה	�

חוזק סופי גבוה 	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

עמיד בויברציות והולם	�

דייס צמנטי לחוזקים ראשוניים גבוהים

שימושים:

ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון	�

עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת	�

השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים 	�
ובטון דרוך

שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים	�

עיגון בסיס מכונות ופלטות	�

מילוי חורים	�

חוזק סופי 95 ק"ג ניוטון / ממ"ר	�

עובי יציקה עד 4 ס"מ ללא תוספת אגרגטים	�

סיקה גראוט 295

תכונות:

אינו מכיל אגרגט	�

מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד	�

אינו מכיל חומרים מחמצנים	�

אטימות גבוהה	�

�	 BLEED ללא

מתאים לשאיבה	�

עמיד בקיפאון לאחר היישום	�

אינו מייצר חום גבוה	�

 300PT סיקה גראוט

דייס צמנטי לאיטום תעלות כבלים 
ודריכה

שימושים:

לעבודות דייס אנכיות ואופקיות של מעברי כבלים	�

למילוי חללים באלמנטים דרוכים	�

לאיטום ומילוי מרווחים	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בטון

חזרה 
לתוכן
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RSM סיקה פיקס

תכונות:

אינו מתכווץ	�

התפלסות טובה	�

בעל מראה אסתטי	�

חוזק ראשוני גבוה - ניתן לנסיעה לאחר שעה 	�
מביצוע התיקון

מוכן לשימוש )בתוספת מים בלבד(	�

הידבקות טובה לבטונים, אבן, אספלט, מתכת	�

עמידות טובה במלחים וקפאון	�

אינו מכיל כלורידים ואינו גורם לקורוזיה 	�
בברזל ובבטון

גראוט צמנטי מהיר ייבוש לפילוס, תיקון 
ומילוי בתשתיות אספלט ובטון

שימושים:

לעיגון והדבקה כללית של אלמנטים מבטון 	�
לתשתיות בטון ביישומים אופקיים

למילוי, עיגון והחלקה של בורות ניקוז ופתחי שירות	�

לעיגון אלמנטים בכבישים	�

לתיקון סדקים מהירים בכבישים ומסלולי תעופה	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור

S - סיקה אנקורפיקס

תכונות:

ייבוש מהיר	�

אינו שוקע, גם ביישומים תקרתיים	�

עמידות בינונית לעומסים	�

פחת נמוך	�

כלכלי	�

דבק עיגון דו רכיבי על בסיס פוליאסטר

שימושים:

דבק עיגון לעומסים רגילים עד בינוניים וכל סוגי ה:	�

ברגים ומערכות עיגון 	�

ברזלי זיון	�

מוטות פלדה	�

ליישום על תשתיות:

בטון	�

אבן טבעית קשיחה וסלעית	�

בלוקים ומערכות בניה חלולות	�

 אריזה:
שפופרות, 380 מ”ל, 6 

יחידות בקרטון.
דורש אקדח 380 מ”ל 

מיוחד ליישום

 גוונים:
אפור בהיר

חזרה 
לתוכן
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סיקה אנקורפיקס 2

תכונות:

ייבוש מהיר	�

בעל אישורי ETA בינלאומיים	�

יישום בעזרת אקדח סיליקון סטנדרטי	�

עומסים גבוהים	�

אינו שוקע, מתאים ליישומים תקרתיים	�

אינו מכיל סטירן	�

בעל ריח קל בלבד	�

דבק עיגון מהיר ייבוש, על בסיס אפוקסי-אקרילט, 
דו רכיבי לחוזקים גבוהים )מעל 6 טון(

שימושים:

דבק עיגון לעומסים בינוניים עד גבוהים של:

ברגים ומערכות עיגון 	�

ברזלי זיון	�

מוטות פלדה	�

ליישום על תשתיות:

בטון	�

אבן טבעית קשיחה וסלעית	�

בלוקים ומערכות בניה חלולות	�

מתכות	�

 אריזה:
שפופרות, 300 מ”ל, 12 

יחידות בקרטון

 גוונים:
אפור בהיר

חדש!

סיקה אנקורפיקס 1

תכונות:

ייבוש מהיר	�

ניתן לשימוש עם תשתיות חלולות )בלוקים(	�

לשימוש עם אקדחי סיליקון סטנדרטיים	�

ניתן לשימוש בטמפרטורות נמוכות	�

אינו מכיל סטירן	�

מייצר ריח קל בלבד	�

עמידות בינונית-גבוהה לעומסים	�

פחת נמוך	�

דבק עיגון דו רכיבי על בסיס פוליאסטר 
לחוזקים גבוהים )עד 4 טון(

שימושים:

דבק עיגון לעומסים בינוניים עד גבוהים וכל סוגי ה:

ברגים ומערכות עיגון 	�

ברזלי זיון	�

מוטות פלדה	�

ליישום על תשתיות:

בטון	�

אבן טבעית קשיחה וסלעית	�

בלוקים ומערכות בניה חלולות	�

 אריזה:
שפופרות, 300 מ”ל, 

12 יחידות בקרטון
שפופרות, 550 מ”ל, 

12 יחידות בקרטון

 גוונים:
אפור בהיר

חזרה 
לתוכן
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סיקה אנקורפיקס 3001 

תכונות:

זמן עבודה ארוך	�

ניתן לשימוש על בטון לח	�

עומסים גבוהים	�

אינו שוקע ביישומי תקרה	�

הידבקות למגוון תשתיות רחב	�

ניתן לשימוש עם אקדח סיליקון סטנדרטי	�

ריח קל	�

אינו מתכווץ	�

דבק עיגון מקצועי על בסיס אפוקסי לביצועים 
גבוהים )מעל 10 טון(

שימושים:

עיגון מוטות וברזלים בעבודות שיקום	�

מערכות מיזוג, אינסטלציה וסניטריה	�

מסילות ברזל, תומכות, מסגרות חלונות ודלתות	�

בטון, אבן, לבנים, בלוקים, סלע, מתכת ועץ	�

 אריזה:
שפורפרות 250 מ"ל, 

12 יחידות בקרטון
 שפורפרות, 600 מ"ל 

8 יחידות בקרטון

 גוונים:
אפור בהיר

חדש!

Hole cleaning brushes

Static mixers Application Guns

Perforated sleeves

Extension tube, flexible extension tube Blow out pump

סיקה אנקורפיקס עזרים

שימושים:

שרוולי עיגון לקירות בלוקים	�

פיות ערבוב סטטיות לשפופרות סיקה 	�
אנקורפיקס 1, 2, ו-3

�	4AC אקדחים ליישום מטיפוס

מאריכי טווח עם/בלי מפרק ליישום עוגנים	�

מוצרים מתכלים לשימוש עם דבקי עיגון

חזרה 
לתוכן
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סיקדור 42

תכונות:

מתפלס	�

אינו מתכווץ	�

אינו מכיל כלורידים	�

ניתן ליישום על מגוון תשתיות	�

מגן על הברזל מקורוזיה	�

חוזקי הדבקה גבוהים	�

חוזקים מכאניים גבוהים	�

אטום לחדירת מים ושמן	�

עמיד בויברציות והולם	�

אינו מכיל סולבנטים	�

גראוט )דייס( אפוקסי תלת רכיבי. 
לשיקום, ביסוס ועיגון

שימושים:

ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון	�

עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת	�

השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים 	�
ובטון דרוך

שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים	�

עיגון בסיס מכונות ופלטות	�

מילוי חורים	�

לעיגון בעבודות ברזל ומתכת	�

 אריזה:
ערכה, 3 רכיבים, 31 ק”ג

A קנקן, 4 ק”ג חלק
B קנקן, 2 ק”ג חלק
C שק, 25 ק”ג חלק

 גוונים:
אפוקסי )דבש(

הערה: קיים בדגמים נוספים לחוזקים שונים 
ובהתאמה לדרישות הפרוייקט

EF 31 סיקדור 31 נורמל / סיקדור

תכונות:

מתאים לשימוש על בטון יבש ולח )יש לקבל 	�
הוראות מפורטות מיועצי החברה(.

הידבקות גבוהה מאד ללא צורך בפריימר	�
חוזק מכאני גבוה	�
אינו שוקע, גם בטמפרטורות גבוהות	�
מתאים לשימושים בקירות ותקרות	�
אינו מכיל סולבנטים	�
אינו מתכווץ	�
בלתי חדיר למים ואדים	�
עמידות כימית טובה	�

דבק אפוקסי דו רכיבי, רב שימושי 
להדבקה, עיגון ותיקונים

שימושים:

הדבקה סטרקטורלית חזקה של:	�
� אלמנטים מבטון ואבן	
� אריחי קרמיקה	
� טיח	
� פלדה	
� ברזל	
� אלומיניום	
� עץ	

לעבודות תיקון בטונים	�

למילוי, תיקון ויישור פגמים במשטחים כגון: 	�
חורים, חללים, סדקים וכד’

 אריזה:
מיכלים, דו רכיבי, 1.2 ק”ג, 8 

יחידות בקרטון
מיכלים, דו רכיבי, 6 ק”ג

 גוונים:
אפור בלבד

הערה: קיים בדגמי SBA להדבקת 
סגמנטים בגשרים

חזרה 
לתוכן
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סיקדור 52

תכונות:

דליל במיוחד וקל לשימוש	�

חוזק היקשרות גבוה מאד לתשתיות בטון ואבן	�

נקשר למתכת, פלסטיק ועץ	�

מתאים למילוי חללים וסדקים קטנים בבטון	�

ייבוש מהיר	�

ניתן לצביעה	�

אטום לחלוטין למים	�

אפוקסי דו רכיבי לעיגון, מילוי והזרקה

שימושים:

להזרקה לתשתיות מינרליות לאיטום	�

למילוי חורים וחללים בחומר משתפך	�

לעיגון וביסוס בעבודות קטנות	�

 אריזה:
 , A+B ערכות 

3 ק”ג, 6 ק”ג, 18 ק”ג, 30 ק”ג

 גוונים:
שקוף

51SL סיקדור

תכונות:

מתפלס וממלא את החלל	�

נשאר גמיש לאורך שנים	�

עמיד בזעזועים	�

מתאים לנסיעת מלגזות וכלי רכב כבדים	�

אפור בטון – גוון דומה לבטון	�

אפוקסי גמיש מתפלס למילוי תפרים

שימושים:

מילוי תפרים ברצפות בטון	�

מילוי סדקים בבטונים	�

 אריזה:
פחי מתכת, דו רכיבי. 15.2 

ק"ג בערכה
)4 גלון אמריקאי(

 גוונים:
אפור בטון

חזרה 
לתוכן
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סיקה בונד 50

תכונות:

ריח קל	�

חד רכיבי ומוכן לשימוש	�

חוזק הדבקה גבוה	�

אלסטי	�

מבודד רעשים	�

ייבוש מהיר	�

מתאים בשילוב חימום תת רצפתי	�

מתאים לסוגים רבים של עץ	�

דבק פוליאוריטן, חד רכיבי, נטול סולבנטים 
להדבקת רצפות עץ

שימושים:

להדבקת לוחות עץ למגוון תשתיות	�

להדבקת פרקט ולמינציה בהדבקה מלאה	�

הדבקת פנלים	�

 אריזה:
דלי, 17 ק"ג

 גוונים:
חום פרקט

T52 סיקה בונד

תכונות:

ייבוש מהיר	�

עבידות גבוהה מאד. קל מאד לחליצה מהנקניק	�

הידבקות ראשונית גבוהה	�

הרצפה ניתנת לשיוף כבר לאחר 12 שעות	�

אינו מכיל סולבנטים וחסר ריח	�

אלסטי, מפחית רעשי כדור ופגיעות ברצפה	�

מתאים להדבקת רצפות עץ ישירות על אריחים 	�
ישנים

מפצה על חוסר אחידות בתשתית	�

מפחית לחצים בין רצפת העץ לתשתית	�

מתאים לשימוש עם ריצוף תת רצפתי	�

דבק פוליאוריטן, חד רכיבי, נטול סולבנטים 
להדבקת רצפות עץ, מהיר ייבוש

שימושים:

�	:SikaAcouBond להדבקה עם מערכת

בשילוב עם שטיח Sika Layer ניתן לבנות 	�
מערכת להדבקת רצפות עץ מכל הסוגים אשר 

מתפקדות כרצפות אקוסטיות המפחיתות 
רעשים. 

להדבקת רצפות עץ בשרשור: עץ תעשייתי 	�
ולוחות עץ. 

�	 SikaBond להדבקה בשטח מלא עם מכונת
Dispenser 5400 )נקניקים של 1800 מ” ל(

 אריזה:
נקניקים, 600 מ”ל

נקניקים, 1800 מ”ל

 גוונים:
חום פרקט
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T55 סיקה בונד

תכונות:

ייבוש מהיר	�

אלסטי, מפחית רעשי כדור ופגיעות ברצפה	�

מתאים לכל סוגי העץ הנפוצים	�

מתאים במיוחד לסוגי עץ בעייתיים כגון: במבוק 	�
)Beech( או עץ אשור

מתאים להדבקת עץ ישירות על אריחים	�

מתאים לשימוש עם חימום תת רצפתי	�

דבק פוליאוריטן אלסטי, חד רכיבי, 
להדבקה מלאה של רצפות עץ

שימושים:

להדבקת שטח מלאה של:

רצפות עץ קשיחות ותעשייתיות )לוחות, פנלים, 	�
רצועות, אריחים(

פרקט מוזאיקה	�

פרקט תעשייתי	�

ריצוף עץ	�

למינציה בהדבקה	�

 אריזה:
דלי מתכת, 13 ק”ג )10.5 ליטר(

 גוונים:
בז’

תכונות:

ללא סולבנטים וריח	�

מוכן לשימוש, חד רכיבי	�

עבידות מצויינת, קל לפיזור	�

גמיש	�

מפחית רעשים	�

מתאים לכל סוגי העץ	�

מתאים לשימוש עם חימום תת רצפתי	�

מפחית עומסים על התשתית	�

ניתן לשיוף	�

טכנולוגית AT היברידית וייחודית לחברת סיקה	�

AT80 סיקה בונד

דבק מקצועי לרצפות עץ בהדבקה 
מלאה בטכנולוגיה היברידית

שימושים:

דבק להדבקה מלאה של רצפות ואלמנטים מעץ. 	�
חד רכיבי, ללא סולבנטים וגמיש. מתאים לכל סוגי 

העץ הטבעיים והתעשייתיים. 

 אריזה:
דליים, 17 ק”ג

 גוונים:
חום פרקט

חזרה 
לתוכן
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עי סיקה בונד - דיספנסר 5400

תכונות:

מערכת פניאומטית ייחודית	�

יישום מהיר וקל	�

קל לניקוי	�

 5400 סמ”ק של חומר המספיקים	�
ל כ 80 מ”ר של הדבקה במספר דקות

ללא עבודה על ברכיים או בכריעה	�

העלאת תפוקה משמעותית על ידי מערכת 	�
יעילה ואמינה

מכשיר ייחודי להדבקת פרקטים 
ולוחות עץ

שימושים:

מכונת יישום אוטומטית למוצרי “סיקה בונד”

להדבקת רצפות עץ	�

רצפות למינציה	�

מערכת סיקה אקובונד	�

לוחות עץ 	�

חדש!

Patch-5 סיקה

תכונות:

חד רכיבי - מוכן לשימוש	�

אינו מכיל צמנט פורטלנד	�

מהיר ייבוש חוזק של ב-30 לאחר שעתיים	�

זמני המתנה קצרים וחזרה מהירה לפעילות 	�
שוטפת

ניתן לציפוי לאחר 24 שעות מגמר היציקה 	�
במערכות סיקפלור או סיקה גרד

דייס מהיר ייבוש לשיקום

שימושים:

שיקום רצפות בטון פגומות. 	�

מילוי חללים בבטון	�

עיגון וביסוס של אלמנטים מפלדה	�

מילוי תפרים בגשרים	�

 אריזה:
 שקיי נייר, 25 ק"ג בשק. 

40 שקים במשטח

 גוונים:
אפור בטון

חזרה 
לתוכן
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צבעים וציפויים

חזרה 
לתוכן
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155WN סיקפלור

תכונות:

יכולת חדירה טובה לבטון	�

חוזק הידבקות גבוה לתשתית	�

אקולוגי, על בסיס מים, חסר ריח	�

יישום קל	�

זמני המתנה קצרים	�

שימוש אוניברסלי	�

חוזק מכאני גבוה	�

יסוד )פריימר( אפוקסי דו רכיבי, על בסיס מים

שימושים:

לשימוש על כל סוגי התשתיות הצמנטיות	�

לביצוע פריימר על רצפות בטון ועל רצפות 	�
אפוקסי ישנות

לתשתיות בעלות ספיגות רגילה עד גבוהה	�

כשכבת יסוד לכל מערכות אפוקסי ופוליאוריטן 	�
מתוצרת חברת סיקה

לשימוש פנימי וחיצוני	�

כחלק ממערכת סיקה לחניונים בשילוב 	�
סיקפלור 264/2530W צבע עליון

לאיזורים הבאים במגע עם מזון	�

לבתי חולים, מפעלי תרופות	�

כפריימר למדה מתפלסת עם פיזור אגרגט 	�
בתשתיות חלשות או פורוזיביות

 אריזה:
ערכה, רכיבים A+B, 10 ק”ג

מלאן לפיזור כהכנה לשכבת 
מדה: סיקדור 501

 גוונים:
אדום

סיקפלור 156

תכונות:

צמיגות נמוכה	�

יכולת חדירה טובה לבטון	�

חוזק הידבקות גבוה לתשתית	�

אינו מכיל סולבנטים	�

יישום קל	�

זמני המתנה קצרים	�

שימוש אוניברסלי	�

חוזק מכאני גבוה	�

יסוד )פריימר( אפוקסי דו רכיבי, דליל במיוחד

שימושים:

לשימוש על כל סוגי התשתיות הצמנטיות	�

לביצוע פריימר על רצפות בטון ועל רצפות 	�
אפוקסי ישנות

לביצוע ציפוי שקוף )מבריק( ברצפות בטון 	�
בשימוש פנימי

לתשתיות בעלות ספיגות רגילה עד גבוהה	�

כשכבת יסוד לכל מערכות אפוקסי ופוליאוריטן 	�
מצורת חברת סיקה

כאפוקסי מקשר למערכות פילוס, רולקות ו 	�
SCREED

לשימוש פנימי וחיצוני	�

 אריזה:
ערכה, רכיבים A+B ללא 

מלאנים, 10 או 25 ק”ג
מלאנים

מלאן לרצפות מתפלסות: 
סיקדור 504

מלאן למניעת החלקה: 
סיקדור 501

Sika Filler 1 :מלאן לגמר סופי
מלאן לביצוע רולקות: סיקדור 

500 )ביחס של עד 1:8(

גוונים: שקוף
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חזרה 
לתוכן
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סיקפלור 159

סיקה קונקריט פריימר

תכונות:

צמיגות נמוכה	�

יכולת חדירה טובה לבטון	�

חוזק הידבקות גבוה לתשתית	�

אינו מכיל סולבנטים	�

יישום קל	�

זמני המתנה קצרים	�

שימוש אוניברסלי	�

חוזק מכאני גבוה	�

ייבוש מהיר במיוחד )2-3 שעות(	�

תכונות:

צמיגות נמוכה	�

חדירות מצויינת לבטונים	�

ייבוש מהיר מאד	�

חוזק הידבקות גבוה למגוון תשתיות	�

חוזק מכאני גבוה	�

ייבוש תוך - 1 שעה	�

יסוד )פריימר( אפוקסי דו רכיבי, דליל, מהיר ייבוש

יסוד מהיר ייבוש לפיזור קוורץ על בסיס פולי אספרטי

שימושים:

לשימוש על כל סוגי התשתיות הצמנטיות	�

לביצוע פריימר על רצפות בטון ועל רצפות 	�
אפוקסי ישנות

לביצוע ציפוי שקוף )מבריק( ברצפות בטון 	�
בשימוש פנימי

לתשתיות בעלות ספיגות רגילה עד גבוהה	�

כשכבת יסוד לכל מערכות אפוקסי ופוליאוריטן 	�
מצורת חברת סיקה

כאפוקסי מקשר למערכות פילוס, רולקות ו 	�
SCREED

לשימוש פנימי וחיצוני	�

שימושים:

כשכבת יסוד לפני ביצוע מערכות אפוקסי / 	�
מדה צמנטית / פוליאוריטן / פוליאוריה

לשכבות יסוד עם פיזור קוורץ נגד החלקה 	�
וכמקדם הידבקות

לעבודות בהן נדרש ביצוע שכבת היציקה עוד 	�
באותו היום לאחר ביצוע הפריימר

לעבודות אחזקה ושדרוג ציפויים על גביי 	�
ציפויים ישנים, אריחים, בטון

כיסוד מקשר בין פוליאוריטן לאפוקסי	�

 אריזה:
 A+B ערכה 10 ק”ג, רכיבים

ללא מלאנים
מלאנים

מלאן לרצפות מתפלסות: 
סיקדור 504

מלאן למניעת החלקה: 
סיקדור 501

Sika Filler 1 :מלאן לגמר סופי
מלאן לביצוע 

רולקות: סיקדור 500                                                                                                
)ביחס של עד 1:8(

גוונים: שקוף

 אריזה:
ערכות: 11.5 ק”ג 

מלאנים
פיזור סיקדור 501 או סיקדור 

509 לפי הצורך

גוונים: שקוף בלבד

חזרה 
לתוכן
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262AS N סיקפלור

תכונות:

אסתטי במיוחד, בעל גימור חלק ומבריק	�

עמידות גבוהה בשחיקה	�

עמידות בכימיקלים	�

מתאים למגוון רחב של יישומים	�

מוליכות חשמלית טובה וטווחי מוליכות גבוהים	�

קל ליישום, מתפלס, רב עובי	�

ניתן לשילוב עם מערכות קוורץ	�

ניתן לביצוע כרצפה נגד החלקה לאיזורים רטובים	�

בעל דירוג אש	�

�	RAL זמין בכל קשת גווני ה

ציפוי אפוקסי דו רכיבי אנטי סטטי

שימושים:

חדרים נקיים	�

מעבדות	�

איזורי אחסון וטיפול בחומרים נפיצים ודליקים	�

לאזורי ייצור רטובים	�

לאזורים מוגנים פיצוץ	�

למרכזים לוגיסטיים העושים שימוש בציוד 	�
אלקטרוני רגיש

 אריזה:
ערכה, רכיבים A+B ללא 

 מלאנים, 25 ק”ג
מלאן: סיקדור 508

 גוונים:
כל גוון RAL ע”פ דרישה

תכונות:

שקוף לחלוטין	�

VOC נמוך, ידידותי לסביבה	�

100% מוצקים	�

דליל במיוחד	�

�	UV-עמידות טובה ב

קל ליישום ולשימוש	�

מתאים לביצוע במגוון רחב של יישומים ועל 	�
מגוון רחב של תשתיות

צבע וציפוי אפוקסי דו רכיבי, שקוף

שימושים:

כשרף מקשר למערכות קוורץ צבעוני 	�
ומערכות עתירות מלאנים

כסילר שקוף למערכות קוורץ, תשתיות 	�
מינרליות, לשימושי פנים וחוץ

לאזורים בהם נדרשת עמידות בינונית עד 	�
גבוהה לעומס ושחיקה

מתאים במיוחד לשימוש במעבדות	�

מתאים לשימוש בחדרי תצוגה	�

למפעלי תרופות ומפעלי מזון	�

מתאים כציפוי שקוף לבטון בחניונים 	�
ומרכזים מסחריים

כשכבת יסוד בתשתיות קשות וחלשות	�

 אריזה:
 A+B ערכה, רכיבים

ללא מלאנים, 10 ק”ג

סיקפלור 169

חזרה 
לתוכן
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263SL סיקפלור

תכונות:

עמידות כימית ומכאנית גבוהה	�

יישום קל ופשוט	�

גימור מבריק, חלק ואסתטי לאורך שנים	�

עמידות טובה בכימיקלים	�

מתאים לביצוע מערכת מתפלסת בעובי עד 4 	�
מ”מ או עד 8 מ”מ בתוספת מלאנים

ציפוי אפוקסי מתפלס, דו רכיבי ליציקה 
בעובי 1-4 מ”מ

שימושים:

מערכת מתפלסת לרצפות בטון	�

לחדרי אחסון ומכונות	�

למרכזים לוגיסטיים 	�

מפעלים	�

להאנגרים ואזורי תחזוקה	�

מעבדות	�

תעשיית המזון	�

חדרים נקיים	�

 אריזה:
ערכות A+B, 20 ק”ג מגוון מראש

מלאנים:
מלאן למערכות פילוס עד 4 מ”מ: 
SikaFloor Filler 1 או סיקדור 504

מלאן למערכות פילוס עד 8 מ”מ: 
סיקדור 501

 גוונים:
כל גוון RAL ע”פ דרישה

סיקפלור 264

תכונות:

עמידות כימית ומכאנית גבוהה	�

יישום קל ופשוט	�

מוצר כלכלי	�

זמני המתנה קצרים לייבוש ובין שכבות	�

גימור מבריק, חלק ואסתטי לאורך שנים	�

עמידות טובה בכימיקלים	�

מתאים למערכת מתפלסת עד 3 מ”מ 	�
בתוספת מלאנים

צבע אפוקסי דו רכיבי, רב עובי 
לעומסים בינוניים עד גבוהים

שימושים:

כצבע לחניוני רכב בשימוש פנימי	�

כצבע אפוקסי לרצפות וקירות	�

כצבע לאזורי אחסון ואזורים לוגיסטיים	�

לרצפות מפעלים, מפעלי מזון	�

לאזורי טיפול ברכב 	�

כשכבת ציפוי בשילוב מערכות זריעת אגרגטים 	�
נגד החלקה

לציפוי אזורים רטובים תמידית בשילוב אגרגטים	�

חדרים נקיים	�

 אריזה:
 ערכות A+B, 20 ק”ג

מגוון מראש
מלאנים:

מלאן למערכות פילוס עד 
3 מ”מ: Sika Filler 1 או 

סיקדור 504
מלאן לפיזור כנגד החלקה: 

סיקדור 501 או סיקדור 509 
בהתאם לדרישות הפרוייקט

 גוונים:
כל גוון RAL ע”פ דרישה 

הערה: קיים בדגם LP לעבודה בתנאי קיץ של חום 
ולחות גבוהים.

הערה: קיים בדגם LP לעבודה בתנאי קיץ של חום 
ולחות גבוהים.

חזרה 
לתוכן
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תכונות:

עמידות כימית גבוהה מאד	�

עמידות גבוהה מאד לשחיקה	�

�	UV עמידה מוחלטת ב

בסיס פוליאספרטי - היברידי פוליאוריה קרה 	�
ופוליאוריטן

ניתן להשתמש בתוסף אינטרגלי למניעת 	�
החלקה על בסיס פוליאתילן

ציפוי שקוף מבריק להגנה על 
מערכות רצפה

שימושים:

כסילר עליון מבריק למערכות אפוקסי או 	�
פוליאוריטן

 כסילר עליון מבריק למערכות מיקרו 	�
טופינג - סיקה דקור 801

כסילר עליון מבריק למערכות אפוסם 	�

 אריזה:
 פחי מתכת, דו רכיבי, 

5 ק”ג בערכה. 
שבבי פוליאתילן

 למניעת החלקה:
 200 גרם בשקית.

 גוונים:
שקוף - מבריק

סיקפלור 316

סיקפלור 356

תכונות:

�	 .UV עמידות מצויינת בתנאי חוץ ו

התנגדות טובה להחלקה ללא תוספים	�

ייבוש מהיר	�

עמידות כימית גבוהה	�

עמידות גבוהה לשחיקה	�

פוליאוריטן אליפטי שקוף לציפוי רצפות

שימושים:

כסילר עליון מט למערכות טראצו צמנטי 	�
ואפוקסי

כסילר עליון למערכות אפוסם	�

כסילר מט למערכות אפוקסי מבריקות	�

כציפוי שקוף מט למערכות מיקרו טופינג סיקה 	�
דקור 801

 אריזה:
 פחי מתכת, דו רכיבי,

 10 ק"ג בערכה

גוונים: שקוף - מט

חזרה 
לתוכן
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סיקפלור 357

359N סיקפלור

תכונות:

עמידות כימית טובה מאד	�

בעל מראה אסתטי מט-משי	�

עמידות גוון ועמידות ב U.V לאורך שנים	�

עמיד בשחיקה	�

אפשרי לביצוע כמערכת נגד החלקה בחניונים 	�
ומסועי רכב משופעים

דירוג החלקה R8 ללא תוספת מלאנים	�

�	RAL זמין בכל קשת גווני ה

ניתן ליישם עד כ-200 מיקרון בשכבה אחת	�

תכונות:

קשיח אלסטי	�

בעל מראה אסתטי מט-משי	�

עמידות גוון ועמידות ב U.V לאורך שנים	�

עמיד בכימיקלים	�

עמיד בשחיקה	�

אפשרי לביצוע כמערכת נגד החלקה בחניונים 	�
ומסועי רכב משופעים

דירוג החלקה R8 ללא תוספת מלאנים	�

�	RAL זמין בכל קשת גווני ה

ניתן ליישם עד כ-600 מיקרון בשכבה אחת	�

יישום קל ופשוט באמצעות רולר	�

צבע על בסיס פוליאוריטן אליפטי, דו 
רכיבי, לשימוש פנימי וחיצוני

פוליאוריטן דו רכיבי לצביעה 
וציפוי משטחי בטון

שימושים:

לצביעה אסתטית של משטחי בטון בתעשייה, 	�
מסחרי, ולתנועת כלי רכב

לביצוע שכבת סגירה על מערכות חניונים 	�
 גמישות באיזורים חיצוניים או לביצוע פסי

סימון בחניונים

כשכבת גמר עמידת U.V למערכות ציפוי 	�
אפוקסי ופוליאוריטן בעבודות חוץ

שימושים:

לאיטום משטחי בטון בהם נדרשת עמידת 	�
לתנועת רכב

לביצוע מערכות ציפוי בחניונים עם תכונות 	�
גישור על סדקים

כשכבת גמר עמידת U.V למערכות ציפוי 	�
אפוקסי ופוליאוריטן בעבודות חוץ

 אריזה:
ערכה, רכיבים A+B ללא 

מלאנים, 10 ק”ג

 גוונים:
כל גוון RAL ע”פ דרישה

 אריזה:
ערכה, רכיבים A+B ללא 

מלאנים, 32.5 ק”ג

 גוונים:
כל גוון RAL ע”פ דרישה

חזרה 
לתוכן
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סיקפלור 381

תכונות:

עמידות כימית ומכאנית גבוהה במיוחד	�

ניתן ליישום כשכבת צבע או כציפוי רב עובי 	�
בתוספת מלאנים

עמידות בטמפרטורות גבוהות	�

התאמה לכל מערכות סיקפלור כציפוי 	�
עליון להגנה 

יישום קל ופשוט	�

זמני המתנה קצרים לייבוש ובין שכבות	�

גימור מבריק, חלק ואסתטי לאורך שנים	�

מתאים למערכת מתפלסת עד 3 מ”מ 	�
בתוספת מלאנים

צבע אפוקסי דו רכיבי, רב עובי 
לעומסים כבדים וכימיקלים

שימושים:

כצבע לחניוני רכב כבד, אוטובוסים, משאיות, כלי 	�
עבודה והרמה

כצבע אפוקסי לרצפות תעשייתיות	�

כצבע לאזורי אחסון ואזורים לוגיסטיים	�

לרצפות מפעלים, מפעלי מזון	�

לאזורי טיפול ברכב 	�

כמערכת בשילוב זריעת אגרגטים נגד החלקה	�

לציפוי אזורים רטובים תמידית בשילוב אגרגטים	�

כרצפת אפוקסי לשחיקה	�

לאזורי טיפול בכימיקלים ועומס כבד	�

לאיזורי שטיפה בלחץ מים וחום גבוה	�

 אריזה:
פחים, דו רכיבי A+B, 25 ק”ג

 גוונים:
כל גוון RAL ע”פ דרישה

ם
ויי

יפ
וצ

ם 
עי

צב

סיקפלור 390

תכונות:

 גישור סדקים נימיים מתאפשר באמצעות 	�
שימוש באפוקסי מוגמש

אסתטיות גבוהה מאד	�

מבריק לאורך שנים ושומר על הברק	�

עמידות כימית גבוהה	�

עמידות גבוהה לשחיקה	�

אפוקסי גמיש, עמיד כימי, מתפלס לציפוי רצפה 

שימושים:

מערכת ציפוי רב עובי למפעלי תרופות	�

חדרים נקיים	�

מפעלים	�

 אריזה:
 פחי מתכת, דו רכיבי, 

25 ק"ג בערכה 
מלאנים

פיזור סיקדור 501 או סיקדור 
509 לפי הצורך

 גוונים: ע"פ דרישה -
RAL לפי כרטיס

חזרה 
לתוכן
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2540W סיקפלור

תכונות:

עמידות כימית טובה	�

יישום קל ופשוט	�

מוצר אקונומי	�

זמני המתנה קצרים לייבוש ובין שכבות	�

גמר מט-משי, חלק ואסתטי לאורך שנים	�

אקולוגי, חסר ריח וידידותי לסביבה	�

מתאים לצביעת קירות בתעשיית המזון והתרופות	�

צבע אפוקסי דו רכיבי, לעומס קל 
עד בינוני, אקולוגי, על בסיס מים

שימושים:

כצבע לחניוני רכב בשימוש פנימי	�

כצבע אפוקסי לרצפות וקירות	�

כצבע לאזורי אחסון ואזורים לוגיסטיים	�

כצבע לחדרי מדרגות	�

 אריזה:
ערכות A+B, 6 ק”ג / 18 ק”ג 

מגוון מראש
מלאנים:

מלאן לפיזור כנגד החלקה: 
סיקדור 505

 גוונים:
כל גוון RAL ע”פ דרישה

490T סיקה לסטיק

תכונות:

חד רכיבי ומוכן לשימוש	�

קל ליישום	�

ניתן ליישום בגלילה, הברשה או התזה	�

נדבק כמעט לכל סוגי תשתיות החיפוי	�

שקוף לחלוטין	�

עמיד לאורך שנים	�

�	UV ,עמיד בתנאי חוץ

עמיד במים עומדים בכפוף למפרט החברה	�

ממברנה שקופה על בסיס פוליאוריטן לאיטום וציפוי

שימושים:

לציפוי מרפסות, משטחי אריחים , בטון גרנוליט, 	�
קרמיקה ועוד ליצירת ציפוי מחדש והענקת 

חיים מחודשים לתשתית

ליצירת ממברנת איטום על גגות מרוצפים, 	�
מרפסות משטחי עבודה )הולכי רגל בלבד(

לציפוי אבן ואריחים ליצירת משטחים מונעי 	�
החלקה

אריזה:
דלי מתכת 20 ק”ג

דלי מתכת 5 ק”ג
יסוד: סיקה לסטיק 490 

פריימר
בקבוקוני מתכת 1ליטר

 גוונים:
שקוף בלבד

חדש!

חזרה 
לתוכן
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ם
ויי

יפ
וצ

ם 
עי

צב PoolCoat סיקה גרד

תכונות:

אסתטי	�

מבחר גוונים גדול	�

כושר כיסוי טוב	�

יציבות גוון לאורך שנים בתנאי חוץ קשים	�

עמידות גבוהה נגד כלור בבריכות שחיה	�

עמידות גבוהה נגד תכשירי הגנה מהשמש 	�
וכימיקלים אחרים

קל לניקוי ולביצוע חיטוי	�

מגדיל את טווחי התחזוקה של הבריכה	�

אישור מכון KTW האירופי למגע עם מי שתיה	�

צבע לצביעה וציפוי של בריכות שחיה

שימושים:

לצביעה של בריכות שחיה על גביי בטונים 	�
חשופים

לצביעה של תשתיות צמנטיות הנתונות במים 	�
באופן תמידי

כציפוי מגן למאגרי מים מבטון	�

 אריזה:
דלי, 13 ק”ג

1 דלי = כ 20 מ”ר בשתי 
שכבות

 גוונים:
לבן, כחול, אפור, ירוק

680S סיקה גרד

תכונות:

אסתטי	�

מבחר גוונים בלתי מוגבל	�

עמיד בתנאי מזג אויר קשים לזמן ארוך	�

עמיד בקרבונציה ומלחים	�

עמידות טובה לשמנים ודלקים	�

עמידות בתנאי פיח קשים	�

הידבקות מצויינת לתשתיות בטון	�

�	UV עמידות מוחלטת ב

מאפשר נשימת התשתית	�

�	 SIKA ניתן ליישום על כל מערכות חברת
לאיטום ושיקום בטונים

חד רכיבי וקל ליישום בגלילה או התזה	�

צבע להגנה על בטונים ותשתיות 
מינרליות וצביעת בטונים

שימושים:

צביעת מבני בטון חשוף	�

צביעת טיח צמנטי	�

צביעת חדרי מדרגות לפי ת"י	�

צביעת בתי מגורים צמודי קרקע ורבי קומות	�

צביעת גשרים	�

צביעת מבנים בסביבה ימית	�

תשתיות: מנהרות, ארובות, תעלות ועוד	�

 אריזה:
דלי, 10 ק”ג, מוכן לשימוש
דלי, 30 ק”ג, מוכן לשימוש

 גוונים:
RAL על פי כרטיס

חזרה 
לתוכן
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סיקה גרד 680S שקוף

תכונות:

אסתטי	�

מחייה את גוון הבטון ומעניק לו מראה מט-משי	�

עמיד בתנאי מזג אויר קשים	�

עמיד בקרבונציה ומלחים	�

עמידות טובה בכימיקלים	�

הידבקות מצויינת לתשתיות	�

�	UV עמידות מוחלטת ב

מאפשר נשימת התשתית	�

�	 SIKA ניתן ליישום על כל מערכות חברת
לאיטום ושיקום בטונים

חד רכיבי וקל ליישום בגלילה או התזה	�

סילר שקוף להגנה על בטונים 
ותשתיות מינרליות

שימושים:

מבני בטון חשוף	�

צביעת רצפות אבן ושיש	�

צביעת מבנים בסביבה ימית	�

תשתיות: מנהרות, ארובות, תעלות ועוד	�

 אריזה:
פח מתכת, 1 ק”ג, 5 ק”ג, 

20 ק”ג, מוכן לשימוש

 גוונים:
שקוף בלבד

550W סיקה גרד

תכונות:
אסתטי	�
מבחר גוונים בלתי מוגבל	�
עמיד בתנאי מזג אויר קשים	�
עמיד בקרבונציה ומלחים	�
הידבקות מצויינת לתשתיות בטון	�
�	UV עמידות מוחלטת ב
מאפשר נשימת הקירות	�
�	 SIKA ניתן ליישום על כל מערכות חברת

לאיטום ושיקום בטונים
חד רכיבי וקל ליישום בגלילה או התזה	�
גמיש ובעל כושר גישור סדקים	�
אינו רעיל, על בסיס מים	�

צבע גמיש להגנה על בטונים

שימושים:
צביעת מבני בטון חשוף	�
צביעת טיח צמנטי	�
צביעת בתי מגורים צמודי קרקע ורבי קומות	�
צביעת גשרים	�
צביעת מבנים בסביבה ימית	�
לתשתיות: מנהרות, ארובות, תעלות ועוד	�
צביעת מבנים הנתונים לתזוזה וסדיקה	�

 אריזה:
דלי 21 ק”ג, מוכן לשימוש

דלי 7 ק”ג, מוכן לשימוש

 גוונים:
על פי כרטיס RAL או על פי 

כל כרטיס גוונים אחר

חזרה 
לתוכן
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ם
ויי

יפ
וצ

ם 
עי

צב C סיקה טינר

תכונות:

ייעודי למערכות סיקפלור	�

מאפשר יחסי דילול מיטביים	�

ניקוי כלים קל ומהיר	�

מגוון גדלי אריזה	�

מדלל לאפוקסי ופוליאוריטן

שימושים:

דילול מערכות סיקפלור אפוקסי	�

דילול מערכות סיקפלור פוליאוריטן	�

�	SIKA מותאם במיוחד למערכות

 אריזה:
 דלי מתכת,

 1 ליטר, 5 ליטר,
10 ליטר,25 ליטר

 גוונים:
ללא

6630HS סיקה קור

תכונות:
חד רכיבי קל לשימוש	�
ליישום ברולר, מברשת או בהתזה	�
עמידות כימית גבוהה	�
עמידות מכאנית גבוהה	�
עמידות ארוכת שנים כנגד פגעי מזג אויר	�
מתאים לצביעה על גביי כל סוג של צבע ישן	�
ניתן ליישם בעובי גבוה לשכבה	�
אינו דורש פריימר	�

צבע רב עוצמה ורב עובי על בסיס 
אקרילט לצביעת מתכות

שימושים:
לצביעת כל סוגי המתכות 	�
להגנה מפני קורוזיה	�
לשיקום וחידוש מערכות צבע ישנות על גביי 	�

מתכות

 אריזה:
 פחי מתכת, 15 ק”ג,

מוכן לשימוש

 גוונים:
כל גוון RAL ע”פ דרישה

חזרה 
לתוכן

53



 EG-5 סיקה קור

תכונות:
כושר כיסוי מצויין	�
קל ליישום בהברשה, גלילה, איירלס	�
מתייבש מהר	�
מראה אסתטי	�
הגנה מעולה מפני קורוזיה	�
שמירה על מראה לאורך שנים רבות	�

פוליאוריטן אליפטי דו רכיבי, חזק 
ועמיד לצביעת מתכת ובטונים

שימושים:
לצביעת מתכות על גביי יסוד אפוקסי לעמידות 	�

בתנאי קורוזיה בשימושי חוץ
לצביעת אלמנטים חשופים למי גשמים 	�
לצביעת אלמנטים בסביבות ימיות	�
לצביעה, גרפיקה וסימונים על גבי מערכות 	�

סיקפלור אפוקסי ברצפות

 אריזה:
 פחי מתכת, 10 ק”ג
 פחי מתכת, 30 ק”ג

מוכן לשימוש

 גוונים:
כל גוון RAL ע”פ דרישה

63N סיקה גרד

תכונות:

עמידות גבוהה מאד בכימיקלים	�

עמידות גבוהה לשחיקה	�

אינו מתכווץ	�

עמיד בסדיקה )0.2 מ”מ בשילוב רשת(	�

יישום קל ופשוט	�

ייבוש מהיר	�

ניתן ליישום רב עובי בשכבות	�

�	FM-270 ניתן לשריון בתוספת רשת

הידבקות גבוהה מאד לבטון ולתשתיות אפוקסי	�

מתאים לשימוש על תשתיות בטון ומתכות	�

צבע / ציפוי אפוקסי דו רכיבי 
להגנה מפני כימיקלים אגרסיביים

שימושים:

ציפוי מיכלי אחסון לכימיקלים	�

ציפוי סילוסים	�

ציפוי בורות שומן לניטרול חומצות, שומנים, 	�
פסולת תעשייה ושפכים

ציפוי מתקני ביוב וטיהור	�

תחנות כוח ומתקנים חשמליים	�

מאצרות לסילוק וניקוז כימיקלים	�

איזורים החשופים תמידית לקרינה	�

מאגרי שמן, דלק, סולר, דלק סילוני	�

 אריזה:
 A+B דלי מתכת, רכיבים

10 ק”ג

 גוונים:
RAL7032 אפור

ניתן להזמין גוונים נוספים 
על פי דרישה במינימום 

הזמנה של 300 ק”ג.

חזרה 
לתוכן
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צב  304W סיקפלור

תכונות:

עמידות כימית טובה	�

עמידות בפני שריטות	�

עמידות טובה לאש	�

גוון מט-משי	�

גמיש ומגשר על סדיקה בתשתית	�

�	VOC אינו רעיל ואינו מכיל

בעל אישורים למגע עם מזון, מי שתיה וכציפוי 	�
לאזורים ציבוריים

מתאים ליישום על קירות	�

ניתן לדילול במים 	�

חסר ריח	�

צבע / סילר פוליאוריטני שקוף, דו רכיבי על 
בסיס מים לאיטום והגנה על משטחים

שימושים:

כסילר/ציפוי עליון למערכות אפוקסי ופוליאוריטן 	�
של חברת סיקה

כסילר לתשתיות אבן, עץ, בטון	�

כשכבה נוספת על ציפויים לשיפור זמן שירות, 	�
מניעת שחיקה ושמירה על אורח חיי התשתית

כסילר במבני ציבור, מבנים מוניציפליים, משרדים 	�
ואיזורים עם תנועת הולכי רגל מרובה

 אריזה:
ערכות A+B, 7.5 ק”ג

 גוונים:
שקוף

חדש!

 305W סיקפלור

תכונות:

עמידות כימית טובה	�

עמידות בפני שריטות	�

עמידות טובה לאש	�

גוון מט-משי	�

גמיש ומגשר על סדיקה בתשתית	�

�	VOC אינו רעיל ואינו מכיל

בעל אישורים למגע עם מזון, מי שתיה וכציפוי 	�
לאזורים ציבוריים

מתאים ליישום על קירות	�

ניתן לדילול במים 	�

חסר ריח	�

צבע / סילר פוליאוריטני צבעוני, דו רכיבי 
על בסיס מים לאיטום והגנה על משטחים

שימושים:

כסילר/ציפוי עליון למערכות אפוקסי ופוליאוריטן 	�
של חברת סיקה

כסילר לתשתיות אבן, עץ, בטון	�

כשכבה נוספת על ציפויים לשיפור זמן שירות, 	�
מניעת שחיקה ושמירה על אורח חיי התשתית

כסילר במבני ציבור, מבנים מוניציפליים, משרדים 	�
ואיזורים עם תנועת הולכי רגל מרובה

 אריזה:
ק”ג 10 ,A+B ערכות

 גוונים:
על פי כרטיס RAL או על 

פי כרטיס גוונים ייעודי של 
המוצר

חדש!

חזרה 
לתוכן
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סיקפלור קיורהארד 24

תכונות:

שמירה על פני הבטון מפני רטיבות ושמנים	�

יישום קל ומהיר	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

�	UV עמידות ב

חסר גוון או ריח ואינו רעיל	�

דוחה אבק	�

ניתן ליישום על גביי רצפות שחיקה מינרליות	�

מתאים לשימוש כחומר אשפרה	�

חומר לאיטום, אשפרה והקשחת פני 
בטון ברצפות על בסיס סודיום סיליקט

שימושים:

•מחסנים לוגיסטיים	�

רצפות תצוגה	�

חנויות	�

מבני ציבור	�

רחבות בטון חיצוניות	�

 אריזה:
קנקנים, 25 ק”ג
חביות, 200 ק”ג

 גוונים:
נוזל שקוף

LI סיקפלור קיורהארד

תכונות:

שמירה על פני הבטון מפני רטיבות ושמנים	�

יישום קל ומהיר	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

�	UV עמידות ב

חסר גוון או ריח ואינו רעיל	�

דוחה אבק	�

ניתן ליישום על גביי רצפות שחיקה מינרליות	�

חדירות מצויינת לבטון	�

חומר לאיטום, אשפרה והקשחת פני 
בטון ברצפות על בסיס ליתיום סיליקט

שימושים:

מחסנים לוגיסטיים	�

רצפות תצוגה	�

חנויות	�

מבני ציבור	�

רחבות בטון חיצוניות	�

 אריזה:
קנקנים, 15 ליטר
חביות, 200 ליטר

 גוונים:
נוזל שקוף

חזרה 
לתוכן
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צב GL סיקפלור קיורהארד

סיקדור 56

תכונות:

מעניק ברק מיידי לרצפה	�

שמירה על פני הבטון מפני רטיבות ושמנים	�

יישום קל ומהיר	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

�	UV עמידות ב

חסר גוון או ריח ואינו רעיל	�

דוחה אבק	�

ניתן ליישום על גביי רצפות שחיקה מינרליות	�

חדירות מצויינת לבטון	�

תכונות:

מראה חלק מ 0.2 מ"מ ועד 3 מ"מ	�

ניתן לליטוש לאחר הייבוש	�

עבידות גבוהה	�

ניתן לציפוי בכל מערכות סיקפלור	�

חומר לאיטום, אשפרה והקשחת פני בטון 
ברצפות על בסיס ליתיום סיליקט - מבריק!

שפכטל אפוקסי דו רכיבי חלק לשיקום רצפות בטון 
ותיקוני סדקים לפני ביצוע ציפויים

שימושים:

מחסנים לוגיסטיים	�

רצפות תצוגה	�

חנויות	�

מבני ציבור	�

רחבות בטון חיצוניות	�

שימושים:

סתימת חורים ברצפות בטון	�

איטום ומילוי סדקים שאינם עובדים ברצפות	�

השלמות ומילוי	�

 אריזה:
קנקנים, 15 ק”ג בלבד

 גוונים:
 נוזל לבנבן - שקוף

לאחר הייבוש

 אריזה:
ערכות דו רכיבי A+B 6 ק"ג

חלק A: דליי פלסטיק 4 ק"ג
חלק B: דליי פלסטיק 2 ק"ג

 גוונים:
אפור בטון בלבד

חזרה 
לתוכן
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מוספים לבטון ולטיח

חזרה 
לתוכן
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סיקה 1

תכונות:
טיח אוטם בפני לחצי מים	�
טכנולוגיה מוכחת למעלה מ 100 שנה	�
קל לשימוש, לערבוב ולמדידה	�
אינו קורוזיבי	�
לאחר הערבוב מתאים לשימוש כתשתית 	�

לבטונים, אבן, לבנים ובלוקים

תכונות:
משפר אטימות הבטון	�
משפר את עבידות התערובת	�
אינו תוקף את ברזל הזיון בבטון	�

תוסף אטימה לטיח אוטם ולבטון אטום

מוסף אטימה לבטונים

שימושים:
ליצירת תערובות בטון אטומות בשטח או 	�

במפעל הבטון
ליצירת תערובות טיח אטומות בשטח	�
ליצירת טיח אוטם ב:	�

� מיכלי מים - מערכות ביוב	
� בריכות שחיה, בריכות מי מלח ומאגרי  	

מים  
� צנרת בטון	

לאיטום מרתפים	�
לאיטום חניונים תת קרקעיים	�
לאיטום מעברים תת קרקעיים	�
לאיטום מנהרות ביוב ומנהרות ושוחות תשתית	�

שימושים:

להוספה לתערובות בטון היכן שנדרש שיפור 
עבידות ואטימות כגון:

בטונים בבריכות שחיה ומאגרי מים	�

מתקנים הידראולים	�

מבנים תת קרקעיים	�

סיקה 1 לטיח
 אריזה:

 בקבוקים, 5 ק”ג, 18 ק”ג
חביות, 200 ק”ג

 גוונים:
נוזל צהבהב

סיקה 1 בטון
 אריזה:

 בקבוקים, 5 ק”ג, 18 ק”ג
חביות, 200 ק”ג

 גוונים:
נוזל אדמדם

N פלסטוקריט

 אריזה:
קנקנים 5, 18 ק”ג

חביות 220 ק”ג

מיכלים 1100 ק”ג

 גוונים:
נוזל בגוון חום

ח
טי

ול
ון 

ט
לב

ם 
פי

ס
מו

חזרה 
לתוכן
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4A סיקה

תכונות:

קל למינון עם כל תערובת צמנטית בשטח	�

התקשות מהירה )30-50 שניות(	�

זמן התקשות ניתן לשליטה עד 60 דקות	�

מתאים לשימוש צולב עם מערכות סיקה כגון: 	�
סיקה 1

מתאים לשימוש על תשתיות בטון, טיח, אבן, 	�
לבנים, בלוקים

תוסף ליצירת תערובות צמנטיות 
מהירות התקשות

שימושים:

לאיטום פריצות מים	�

לאיטום דליפות	�

ליצירת תערובת מהירת התקשות המשמשת לעיגון:

ברגים	�

עוגנים	�

פינים	�

מוטות זיון	�

סוליות צנרת	�

ווים לדלתות ולקירות	�

התקנות חשמל וסניטריה	�

צנרת חשמל ואינסטלציה	�

 אריזה:
5 ק”ג, 18 ק”ג, 30 ק”ג

 גוונים:
שקוף ירקרק

M סיקה לטקס

תכונות:

קל לשימוש ומחליף את המים בתערובת המלט	�

עבידות משופרת ובטונים חלקים	�

הידבקות טובה	�

אינו רעיל	�

מכיל תוספים מתקדמים לשיפור עבידות	�

תוסף על בסיס אקרילי לשיפור עבידות, 
התלכדות, הדבקה ואיכות התערובת

שימושים:

ליצירת תערובות צמנטיות איכותיות בשימושי 	�
פנים וחוץ

ליצירת טיט לריצוף	�

לשימושים אוניברסלים כגון:תיקונים, כיחול ועוד	�

 אריזה:
קנקנים, 5, 18 ק”ג

חביות, 200 ק”ג
מיכלים 1000 ק”ג

 גוונים:
נוזל לבן

יש לקבל הוראות מדוייקות מעבר לדף המידע 
הטכני עבור כל שימוש במוצר

חזרה 
לתוכן
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SB-112 לטקס

תכונות:

קל לשימוש ע”י הוספה למים בתערובת המלט	�

עבידות משופרת ובטונים חלקים	�

הידבקות טובה מאד	�

אינו רעיל	�

מכיל תוספים מתקדמים לשיפור עבידות	�

תכונות:

עבידות משופרת 	�

הידבקות חזקה	�

אינו רעיל	�

מכיל תוספים מתקדמים לשיפור עבידות	�

ייבוש מהיר	�

תוסף על בסיס אקרילי ליצירת טיח 
וטיט לעבודות חוץ

תוסף לתערובות צמנטיות ליצירת דבק 

שימושים:

ליצירת תערובות טיח איכותיות בשימושי פנים וחוץ	�

ליצירת טיט לחיפויי שיש ואבן	�

ליצירת תערובות מילוי כוחלה ופוגות באבן, שיש 	�
וקרמיקה

שימושים:

ליצירת דבק להדבקת אבן ושיש ע”ג רצפות בלבד	�

להדבקה דקה או רב עובי	�

לשימוש ע”פ תקנים מתאימים להדבקות אבן	�

 אריזה:
קנקנים, 5, 18 ק”ג

חביות, 200 ק”ג
מיכלים 1000 ק”ג

 גוונים:
נוזל לבן

 אריזה:
קנקנים, 5, 18 ק”ג

חביות, 200 ק”ג
מיכלים 1000 ק”ג

 גוונים:
נוזל לבן

לטקס SB-112 הנו מוצר שפותח ומיוצר על ידי 
SIKA חברת גילאר ואינו מוצר של חברת

חזרה 
לתוכן
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 קיימים סיבים בגדלים: 3 מ"מ, 6 מ"מ, 
12 מ"מ ו-18 מ"מ

סיקה לטקס סופר

FIBERS סיקה סים

תכונות:

קל לשימוש ומחליף את המים בתערובת המלט	�

עבידות משופרת ובטונים חלקים	�

הידבקות מעולה למגוון תשתיות	�

אינו רעיל	�

מכיל פלסטיסייזרים ומשפרי עבידות מתקדמים	�

חוזקים גבוהים וייבוש מהיר	�

תערובת מרוכזת, ניתנת לדילול לעבודות שונות	�

תכונות:

מפחית נטייה לסדיקה של משטחי בטון וסדיקה 	�
כתוצאה מהתכווצות

בטוח וקל לשימוש	�

משפר עמידות הבטון לשחיקה	�

משפר יכולת כליאת המים של הבטון	�

משפר עמידות	�

משפר עמידות בטון טרי להולם וויברציות	�

תוסף רב עוצמה על בסיס אקרילי ליצירת תערובות 
צמנטיות פולימריות בחוזק גבוה

סיבי פוליפרופילן להוספה 
לתערובות בטון וטיח

שימושים:

ליצירת תערובות טיח חזקות בשימושי פנים וחוץ	�

ליצירת שכבות שחיקה ברצפות	�

ליצירת שכבות טיח עמיד למתקני ביוב ושירותים	�

לשימוש כשמנת הדבקה בין בטונים ישנים לחדשים	�

לביצוע טיח אוטם במרתפים ומקלטים	�

ליצירת תערובות מילוי כוחלה ופוגות באבן, שיש 	�
וקרמיקה

לביצוע שכבות יישור בטיח חוץ לפני חיפוי גרניט 	�
פורצלן

ליצירת טיח לבריכות שחיה בשילוב תערובת ייעודית	�

שימושים:

ניתן להוספה לכל סוגי תערובות הבטון והטיח אשר 
דורשים שיפור עמידות כנגד סדיקה

טיח לחזיתות בקירות חוץ	�

יציקות רצפה	�

מעברים ומשטחי בטון הנתונים לתנועה מרובה	�

 אריזה:
קנקנים, 5, 18 ק”ג

חביות, 200 ק”ג
מיכלים 1000 ק”ג

 גוונים:
נוזל לבן

 אריזה:
שקיות פלסטיק, 150 גרם, 

20 שקיות בקרטון

 גוונים:
סיבים שקופים

חזרה 
לתוכן
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תכונות:

היקשרות מהירה לברזל בבטונים	�

חדירה מצויינת לבטונים )פרוגרד 903(	�

קל ליישום להוספה לתערובת הבטון )901( או 	�
לריסוס על פני השטח )903(

תצרוכת נמוכה	�

אינו רעיל	�

שקוף ובלתי נראה, אינו משפיע על מראה הבטו	�

טיפול והגנה על ברזלי זיון במערכות שיקום ויציקת בטונים

סיקה פרוגרד 901 - תוסף לבטון לשימוש בעת היציקה

סיקה פרוגרד 903 - חומר הספגה )אימפרגנציה( לשימוש על בטונים קיימים

שימושים:

הגנה לאורך שנים מפני קורוזיה והתחמצנות של 	�
הברזל כתוצאה מקרבונציה וכלורידים

לשימוש כתוסף לבטונים חדשים )901(	�

לשימוש על בטונים קיימים )903(	�

 אריזה:
קנקנים 5, 18 ק”ג

פרוגארד 901: חביות 180 ק”ג
פרוגארד 903: חביות 220 ק”ג

סיקה ויסקוקריט

תכונות:

קל לשימוש ולמינון	�

תצרוכת נמוכה יחסית לפתרונות 	�
קונבנציונאליים

מגוון רחב של פתרונות לכל צורך	�

סדרת מוספים מתקדמת לבטונים על 
בסיס קרבוקסילט

שימושים:

יצירת תערובות בטון עשירות	�

מניעת כיסי אויר בבטון ויצירת בטונים חלקים	�

בטונים מתפלסים	�

�	SSC

בטונים אטומים	�

מניעת צורך בויברציה	�

 אריזה:
קנקנים 5, 18 ק”ג

חביות, 200 ק”ג
מיכלים, 1000 ק”ג

 גוונים:
נוזל שקוף

חזרה 
לתוכן
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W-320 סיקה ספרול

תכונות:

מוצר אקולוגי וידידותי לסביבה	�

אינו משאיר שומן על הבטונים	�

אינו גורם לקורוזיה בתשתית	�

מאפשר שטיפה קלה של התבניות עם מים	�

תצרוכת נמוכה במיוחד - פתרון כלכלי	�

קל לשימוש וידידותי לסביבה	�

שמן תבניות אקולוגי - על בסיס מים

שימושים:

 לשימון עם תבניות בטון ואפוקסי ליציקת	�
אלמנטים טרומיים

לשימון תבניות בטון ואפוקסי באתרי בניה	�

לבעלי מלאכה ואמנים	�

לתשתיות אבן, עץ, פוליאוריטן, מתכת ועוד. 	�

מתאים לתבניות טקסטורה	�

 אריזה:
קנקני פלסטיק: 5, 18 ליטר

חביות: 200 ליטר
מיכלים: 1000 ליטר

 גוונים:
 חלבי / לבן 

שקוף לאחר הייבוש

23D סיקה ספרול מינרל

תכונות:

קל לשימוש	�

מונע קורוזיה בתבניות מתכת	�

כלכלי	�

שמן תבניות אנטי קורוזיבי

שימושים:

לשימון תבניות בטון בענף הבנין	�

לשימון אלמנטים טרומיים	�

לשיפור ההגנה מפני קורוזיה הנובעת מהתבנית 	�
או מברזלי הזיון

לשמירה על אורח חיי התבניות	�

 אריזה:
שקיי נייר, 18 ק"ג בשק

חזרה 
לתוכן
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WT-200P סיקה

תכונות:

מפחית משמעותית פיגות הבטונים	�

מפחית חדירות מים תחת לחץ	�

מגביר עמידות כימית	�

מפחית מעבר אדי מים	�

משפר הגנה על הברזל	�

 מייצר קריסטלים במגע עם מים 	�
ואוטם חדירתם

תוסף אבקתי לבטון ליצירת קריסטלים

שימושים:

כמוסף לבטון ביציקות של: מרתפים, חניוני רכב, 	�
בריכות שחיה, מאגרי מים ומתקני התפלה, סכרים, 

מנהרות, מט”שים ועוד

יצירה של בטון קריסטלי	�

 אריזה:
 חביות, 220 ק”ג

מיכלים, 1100 ק”ג

 גוונים:
אבקה בגוון אפרפר - חום. 
ללא השפעה על גוון הבטון

ח
טי

ול
ון 

ט
לב

ם 
פי

ס
מו

חזרה 
לתוכן
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שיקום, שימור ותיקון

חזרה 
לתוכן
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)REP( סיקה רפ

POWER סיקה רפ

תכונות:

לתיקון קל ומהיר	�

הידבקות מצויינת לתשתית הבטון	�

אינו שוקע או מתכווץ	�

חוזקי כפיפה ולחיצה גבוהים	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד	�

דו רכיבי, בעל תכונות משופרות בתוספת פולימר	�

תכונות:

לתיקון קל ומהיר	�

הידבקות מצויינת לתשתית הבטון	�

אינו שוקע או מתכווץ	�

חוזקי כפיפה ולחיצה גבוהים	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד	�

לתיקונים רבי עובי בשכבות של עד 5 ס”מ!	�

צמנט פולימרי חד/דו רכיבי לשיקום בטונים

צמנט פולימרי חד רכיבי, עמיד סולפטים, 
לשיקום בטונים בעוביים גבוהים

שימושים:

לשיקום ושחזור בטונים בעיקר מעל ברזל זיון פגוע	�

לתיקוני בטון בשכבות עבות	�

לתיקון פגמים בבטון ואלמנטים טרומיים	�

למילוי כיסי חצץ, חורים	�

השלמת פינות ושברים	�

שימושים:

לשיקום ושחזור בטונים בעיקר מעל ברזל זיון פגוע	�

לתיקוני בטון בשכבות עבות	�

לתיקון פגמים בבטון ואלמנטים טרומיים	�

למילוי כיסי חצץ, חורים	�

השלמת פינות ושברים	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג, חד רכיבי

שק + קנקן, 30 ק”ג, דו רכיבי

 גוונים:
אפור בטון

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג בלבד

 גוונים:
אפור בטון

קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי

חזרה 
לתוכן
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3 ב-1  סיקה רפ

תכונות:

לתיקון קל ומהיר	�

הידבקות מצויינת לתשתית הבטון	�

אינו שוקע או מתכווץ	�

חוזקי כפיפה ולחיצה גבוהים	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד	�

 משמש כמערכת שיקום שלימה, להגנה על	�
 ברזלי הבטון, לשיקום חללים ולהחלקת הקירות.

3 מוצרים באחד

מערכת שיקום תלת שלבית במוצר אחד- 
הגנה, שיקום, החלקה

שימושים:

לשיקום ושחזור בטונים בעיקר מעל ברזל זיון פגוע	�

לתיקוני בטון בשכבות עבות	�

לתיקון פגמים בבטון ואלמנטים טרומיים	�

למילוי כיסי חצץ, חורים	�

השלמת פינות ושברים	�

ליישור והחלקת קירות ואלמנטים	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג בלבד

 גוונים:
אפור בטון

סיקה מונוטופ 620

תכונות:

עבידות גבוהה, קל ליישום	�

מתאים לקירות פנים וחוץ	�

חוזק הדבקה גבוה	�

ניתן ליישום בשכבות דקות	�

חד רכיבי, מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד	�

שפכטל פולימרי על בסיס מלט, חד רכיבי

שימושים:

לביצוע שפכטל או שליכט בקירות	�

לביצוע שפכטל החלקה צמנטי בשכבות דקות	�

לתיקונים והחלקת קירות, תקרות, עמודים	�

לתיקון ויישור קירות לפני ביצוע מערכות צבע או 	�
ציפוי

להחלקת קירות וביצועי תיקונים בשיקום בטונים	�

 להחלקה וסתימה של חורי אויר בבטונים	�
חדשים / חלקים

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור או לבן

)לבן - הזמנה מיוחדת(

חזרה 
לתוכן
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קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי סיקה מונוטופ דינאמיק

תכונות:

חזק במיוחד	�

דירוג R4 לפי תקן אירופאי 1504	�

שכבות של עד 3 ס”מ	�

מרקם שטח חלק - מונע את הצורך בחומר 	�
החלקה עוקב

כלכלי	�

חומר שיקום רב עובי בעל טקטורת 
פנים חלקה

שימושים:

שיקום קירות בטון	�

שיקום אלמנטים מבטון	�

שיקום אלמנטים טרומיים	�

 ביצוע כל עבודות שיקום 	�
 1504-EN לפי תקן

 אריזה:
שקיי נייר, 25 ק”ג בשק

 גוונים:
אפור בטון

סיקה טופ 122

תכונות:

חזק וקל לשימוש	�

הדבקה מצויינת בין בטונים ובין בטון לברזל	�

התקשות מהירה וחוזקים גבוהים בזמן קצר	�

ניתן לבצע מספר שכבות ביום אחד	�

אטום למים	�

עמיד במי ים, שפכים ביתיים	�

אינו מתכווץ או נסדק	�

אינו רעיל	�

קיים בגירסת “פלוס” המכילה מוספים אנטי 	�
קורוזיביים ייחודיים )פרוגארד 901(

טיח פולימרי דו רכיבי לשיקום 
ושחזור קירות ורצפות בטון

שימושים:

לתיקונים קונסטרוקטיביים באזורי בטון פגוע	�

לחיזוקים מעל ברזל פגוע בבטון	�

למילוי חורים וכיסי חצץ	�

לשיקום רצפות בטון, יישור והשלמה	�

לתיקון שברים ופינות באלמנטים טרומיים	�

לעיגון בין מסילות למתכת, תעלות, גשרים, 	�
עמודים תומכים ועוד

 אריזה:
שק + קנקן, 30 ק”ג, דו רכיבי

 גוונים:
אפור בטון

חזרה 
לתוכן
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סיקה מונוטופ 610

תכונות:

חד רכיבי מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד	�

ניתן ליישום בהברשה, גלילה או התזה	�

אטום לפחמן וכלורידים ומגן על הברזל במשך 	�
שנים רבות

מכיל מרכיבים אנטי קורוזיביים פעילים	�

אינו מכיל סולבנטים	�

תערובת צמנטית להגנה על ברזל 
בבטונים, חר רכיבי

שימושים:

כציפוי אנטי קורוזיבי לברזלי זיון בבטונים	�

למניעת חלודה במקומות בהם כיסוי הבטון מעל 	�
הברזל דק

לקישור בין בטון ישן לחדש	�

לקישור בין שכבות תיקון וטיח לבטון ישן	�

הידבקות מצויינת לתשתיות צמנטיות ומינרליות	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

דליים, 5 ק”ג
מיניפק, 1 ק”ג, 18 יחידות 

בקרטון

 גוונים:
אפור בטון

סיקה ארמטק 110

תכונות:

טכנולוגיה ייחודית - אפוקסי צמנט	�

ניתן ליישום בהברשה, גלילה או התזה	�

אטום בפני פחמן וכלורידים ומגן על הברזל 	�
במשך שנים רבות

מכיל מרכיבים אנטי קורוזיביים פעילים	�

בעל חוזק מכאני גבוה	�

על בסיס מים, אינו רעיל ואינו קורוזיבי	�

אינו מכיל סולבנטים	�

תערובת אפוקסי צמנט לשיקום, 
קישור והגנה על ברזל בבטונים

שימושים:

כציפוי אנטי קורוזיבי לברזל בבטונים	�

לקישור בין בטון ישן לחדש	�

לקישור בין שכבות תיקון וטיח לבטון ישן	�

הידבקות מצויינת לתשתיות צמנטיות, מינרליות 	�
ומתכת

 אריזה:
 מיניפק 8 ק”ג, 
A+B+C רכיבים

שק + 2 קנקנים, 20 ק”ג, 
A+B+C רכיבים

 גוונים:
אפור בטון

חזרה 
לתוכן
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קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי סיקה ויסקו רפ 

תכונות:

מראה מאד חלק ומאד אסתטי	�

עבידות גבוהה מאד	�

קל מאד לליטוש, עבודה בשיטת שפכטל 	�
אמריקאי

ניתן לצביעה עם כל מערכות סיקה גרד 	�
וסיקפלור

מרווח עבודה גבוהה, 0.5 עד 50 מ”מ לשכבה	�

גוון בהיר - נוח וקל לכיסוי בצבעים לבנים	�

חד רכיבי - מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד	�

חומר תיקונים עדין להחלקת קירות 
פנים וחוץ בחוזק גבוה

שימושים:

החלקת קירות פנים טיח, גבס ובטון	�

החלקת קירות חוץ, טיח ובטון	�

 אריזה:
שקיי נייר, 20 ק”ג

 גוונים:
אפור בהיר / לבן

סיקה גרד 720 אפוסם

תכונות:

ניתן ליישום על בטון טרי )7 ימים(	�

ניתן לציפוי וצביעה על גבי המוצר כבר 	�
לאחר 24-48 שעות

עמיד בחומצות ובסיסים	�

עמיד ב U.V מתאים לשימוש פנימי וחיצוני 	�

הידבקות מצוינת לתשתיות בטון, אבן, ברזל	�

מאפשר ביצוע שכבות דקות של 0.5 מ”מ 	�
עד 3 מ”מ

גמר חלק	�

מהיר ייבוש ומוכן סופית לשימוש לאחר 24 	�
שעות בלבד

שפכטל אפוקסי צמנט ייחודי לאיטום, 
יישור והחלקת בטונים, תלת רכיבי

שימושים:

 לאיטום, יישור והחלקה של תשתיות בטון,	�
רצפות וקירות

כשפכטל באזורים הנתונים למגע תמידי של מים	�

כשפכטל באזורים המכילים כימיקלים	�

כציפוי להחלקת בטונים או תיקונים בבטונים לפני 	�
צביעה באפוקסי או פוליאוריטן

לציפוי בריכות ביוב, שוחות ביוב	�

לתיקונים ברצפות וקירות בטון במפעלי תעשייה, 	�
אגני חמצון, התפלה ושפכים

כשפכטל בטון טרי לציפוי או צבע ללא צורך 	�
בהמתנה לייבוש התשתית )מחסום לחות(

 אריזה:
שק + 2 קנקנים, 21 ק”ג, 

 A+B+C רכיבים

 גוונים:
אפור כהה

חזרה 
לתוכן
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סיקה לבל 100

תכונות:

פילוס אסתטי ואחיד ומראה חלק	�

אינה מתכווצת	�

ייבוש מהיר, ניתן ללכת לאחר 3 שעות מהיישום	�

�	B400 חוזק סופי כ

מדה מתפלסת, צמנטית, חד רכיבית 
לשימוש פנימי 2-10 מ”מ

שימושים:

לשימוש על משטחי בטון, אבן טבעית 	�
ומערכות רצפה מינרליות

כתשתית לאריחי קרמיקה, גרניט, אבן	�

כתשתית לציפויי פי.וי.סי ולינוליאום	�

כתשתית לציפויי אפוקסי הנתונים 	�
לעומסים סטנדרטיים

כתשתית לשטיחים מקיר לקיר	�

כתשתית לרצפות עץ ולמינציה	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בהיר

חדש!

סיקה לבל 115 

תכונות:

חד רכיבית – מוכנה לשימוש	�

כלכליות טובה	�

טווח עובי גדול	�

אינו מכיל אגרגטים גדולים	�

עבידות גבוהה בשאיבה	�

ייבוש לאחר 24 שעות מגמר היציקה	�

מדה מתפלסת צמנטית

שימושים:

פילוס רצפות בעובי של 10 מ”מ ועד 50 מ”מ.	�

ניתנת ליציקה כרצפת בטון רזה	�

ליישום בשאיבה או ידני	�

�	 ,PVC ,כתשתית לפרקט, שטיחים, למינציה 
לינולאום וכד׳. 

 אריזה:
שקיי נייר 25 ק”ג / שק. 60 

שקים במשטח

 גוונים:
אפור בטון

חזרה 
לתוכן

72



קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי סיקה לבל 130

תכונות:

פילוס אסתטי ואחיד ומראה חלק	�

אינה מתכווצת	�

ייבוש מהיר, ניתן ללכת לאחר 3 שעות מהיישום	�

�	B400> חוזק סופי גבוה

רב עובי ניתנת ליישום בעובי של עד 30 מ”מ	�

מדה מתפלסת, צמנטית, חד רכיבית 
לשימוש פנימי 6-30 מ”מ

שימושים:

לשימוש על משטחי בטון, אבן טבעית 	�
ומערכות רצפה מינרליות

כתשתית לאריחי קרמיקה, גרניט, אבן	�

כתשתית לציפויי פי.וי.סי ולינוליאום	�

כתשתית לציפויי אפוקסי הנתונים 	�
לעומסים סטנדרטיים

כתשתית לשטיחים מקיר לקיר	�

כתשתית לרצפות עץ ולמינציה	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בהיר

סיקפלור לבל 25

תכונות:

פילוס אסתטי ואחיד ומראה חלק	�

חוזקים גבוהים וצפיפות גבוהה	�

ייבוש מהיר, ניתן ללכת לאחר 3 שעות מהיישום	�

�	B500-חוזק סופי גבוה, כ

עמידות מצויינת לשחיקה	�

אסתטית ואחידה	�

ניתנת לגיוון באתר על הוספת פיגמנט אבקתי	�

 מדה מתפלסת, צמנטית, תעשייתית, 
חד רכיבית לשימוש פנימי או חיצוני, 5-25 מ"מ

שימושים:

לשימוש על משטחי בטון, אבן טבעית ומערכות 	�
רצפה מינרליות

כתשתית לאריחי קרמיקה, גרניט, אבן	�

כתשתית לציפויי פי.וי.סי ולינוליאום	�

כתשתית לציפויי רצפה תעשייתיים )אפוקסי, 	�
פוליאוריטן, PMMA, פוליאוריטן צמנט ועוד(

כתשתית לשטיחים מקיר לקיר	�

כתשתית לרצפות עץ ולמינציה	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בהיר

חזרה 
לתוכן
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סיקפלור לבל 30

תכונות:

פילוס אסתטי ואחיד ומראה חלק	�

חוזקים גבוהים וצפיפות גבוהה	�

ייבוש מהיר, ניתן ללכת לאחר 3 שעות מהיישום	�

�	B500 חוזק סופי גבוה, כ

ספיגות נמוכה	�

אסתטית ואחידה	�

מדה מתפלסת, צמנטית, תעשייתית, חד 
רכיבית לשימוש פנימי או חיצוני 5-30 מ”מ

שימושים:

לשימוש על משטחי בטון, אבן טבעית ומערכות 	�
רצפה מינרליות

כתשתית לאריחי קרמיקה, גרניט, אבן	�

כתשתית לציפויי פי.וי.סי ולינוליאום	�

כתשתית לציפויי רצפה תעשייתיים )אפוקסי, 	�
פוליאוריטן, PMMA, פוליאוריטן צמנט ועוד(

כתשתית לשטיחים מקיר לקיר	�

כתשתית לרצפות עץ ולמינציה	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בלבד

סיקפלור לבל 66

תכונות:

חוזק סופי גבוה	�

עשירה בפולימרים	�

הידבקות מצויינת לתשתית	�

אטימות גבוהה	�

חוזק גבוה לשחיקה	�

קיימת בגירסה לבנה הניתנת לגיוון	�

מדה תעשייתית חזקה לשימושי פנים וחוץ, 
עובי 4-25 מ”מ

שימושים:

לפילוס משטחי בטון פנים וחוץ	�

ליציקת מיסעות בשכבות דקות לרכב בינוני וכבד	�

לשיקום רצפות בטון פגומות	�

כתשתית למערכות עתירות עומסים כגון 	�
אפוקסי תעשייתי, מפעלי מזון, מחסנים 

לוגיסטיים ועוד. 

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
אפור בטון / לבן

חדש!

חזרה 
לתוכן
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קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי סיקפלור 81 אפוסם

תכונות:

ניתן ליישום על בטון טרי	�

ניתן לציפוי וצביעה על גבי המוצר כבר לאחר 	�
24 שעות

עמיד בחומצות ובסיסים	�

עמיד ב U.V מתאים לשימוש פנימי וחיצוני 	�

הידבקות מצוינת לתשתיות בטון, אבן, ברזל	�

פילוס בשכבות דקות	�

 מהיר ייבוש ומוכן סופית לשימוש לאחר	�
24 שעות בלבד

מדה אפוקסי צמנט ייחודית לאיטום, 
ציפוי ויישור משטחי בטון, תלת רכיבי

שימושים:

לאיטום, יישור והחלקה של רצפות בטון כמדה 	�
מתפלסת )1-4 מ”מ(

כציפוי רצפה באזורים הנתונים למגע תמידי של מים	�

כציפוי רצפה באזורים המכילים כימיקלים אגרסיביים	�

כמדה מתפלסת לפני מערכות ציפוי אפוקסי / 	�
פוליאוריטן לעומסים גבוהים במיוחד

לציפוי בריכות ביוב, שוחות ביוב	�

לתיקונים ברצפות בטון במפעלי תעשייה, אגני 	�
חמצון, התפלה ושפכים

כשכבה מקשרת בין בטון טרי לציפוי או צבע ללא 	�
צורך בהמתנה להתייבשות התשתית )מחסום לחות(

כמדה מתפלסת לתנאי חוץ	�

 אריזה:
שק + קנקנים, 23 ק”ג, 

 A+B+C רכיבים
אפוסם 82: 27 ק"ג
אפוסם 83: 31 ק"ג

 גוונים:
אפור

סיקה דקור

תכונות:

התפלסות טובה	�

קלה ליישום	�

דקורטיבית - בעלת מראה סגור ואחיד	�

תשתית נושמת	�

לשימושי פנים בלבד	�

מדה מתפלסת דקורטיבית, 
מוכנה לשימוש

שימושים:

 יציקת מדה מתפלסת דקורטיבית בעלת מראה 	�
בטון / מינרלי וגוון אחיד

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
 לבן שיש, אפור בהיר, 

אפור בטון, שחור, חום, 
 צהוב, אדום, ירוק.

 *ניתן לקבל כרטיס גוונים
  ע"פ דרישה

אפוסם 82: לעובי 4-7 מ”מ

אפוסם 83: לעובי 7 - 10 מ”מ

חזרה 
לתוכן
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סיקדור 12 פרונטו

תכונות:

ייבוש סופר מהיר )עד שעה(	�

עבידות גבוהה מאד	�

ניתן לצקת 6 מ”מ ועד 30 ס”מ ללא תוספת אגרגט	�

חוזק ראשוני גבוה <B600 לאחר שעה בלבד	�

חוזק סופי גבוה מאד	�

ניתן לעבוד בתנאי טמפרטורה קיצוניים	�

מאושר למגע עם מזון	�

גראוט )דייס( על בסיס PMMA תלת רכיבי, חזק,לתיקונים מהירים
מתאים במיוחד לביצוע תיקונים בתנאי עבודה קיצוניים

שימושים:

ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון	�

עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת	�

השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים 	�
ובטון דרוך

שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים	�

שיקום תפרים בגשרים	�

עיגון בסיסי מכונות ופלטות	�

מילוי חורים	�

תיקונים בחדרי קירור ומטבחים	�

תיקונים ברצפות מפעלים	�

תיקוני דרך, כבישים מבטון	�

תיקונים במסלולי תעופה	�

 אריזה:
שק+ קנקן, 25 ק”ג, 

A+B רכיבים

 גוונים:
טבעי )חול( או אפור בטון

H224 רודורסיל

תכונות:

משפר את עמידות התשתית לחדירת מים	�

מפחית ספיגות מים קפילרית של בטונים ואבן	�

משפר עמידות התשתית לקיפאון ומלחים	�

מפחית חדירת לכלוך ואבק לתשתית	�

משפר יכולות בידוד תרמיים של התשתית	�

אינו משנה את מראה התשתית, אינו מכתים 	�
את התשתית

�	680S/550W ניתן לצביעה עם סיקה גרד

חומר לטיפול ואימפרגנציה של תשתיות צמנטיות 
ומינרליות. שקוף, על בסיס פוליסילוקסן

שימושים:

טיפול דוחה מים שקוף למשטחים סופגים 	�
וחשופים לפגי מזג אויר כגון: לבנים, בטונים, 

אבן טבעית ועוד

חדירות טובה, מספק הגנה עמידה לאורך 	�
שנים של התשתית ודחייה של מים ומאפשר 

נשימת התשתית

אינו מתאים לשימושי פנים בשל ריחו החריף	�

 אריזה:
מיכלי מתכת, 1 ליטר, 

5 ליטר, 18 ליטר
חביות, 200 ליטר

מיכלים, 1000 ליטר

 גוונים:
 שקוף צהבהב

חסר גוון לאחר הייבוש

רודורסיל H224 פותח ומיוצר על ידי חברת גילאר 
SIKA ואינו מוצר של חברת

המוצר אינו מומלץ ליישום על רצפות/ריצוף ללא 
מפרט טכני חתום מחברת גילאר

חזרה 
לתוכן
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קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי

המוצר אינו מומלץ ליישום על רצפות/ריצוף ללא 
מפרט טכני חתום מחברת גילאר

המוצר אינו מומלץ ליישום על רצפות/ריצוף ללא 
מפרט טכני חתום מחברת גילאר

700H/700S סיקה גרד

תכונות:

משפר את עמידות התשתית לחדירת מים	�

מפחית ספיגות מים קפילרית של בטונים ואבן	�

משפר עמידות התשתית לקיפאון ומלחים	�

מפחית חדירת לכלוך ואבק לתשתית	�

משפר יכולות בידוד תרמיים של התשתית	�

אינו משנה את מראה התשתית, אינו מכתים 	�
את התשתית

�	680S/550W ניתן לצביעה עם סיקה גרד

 חומר לטיפול ואימפרגנציה של תשתיות, שקוף,
על בסיס סילאן - סילוקסן בעל ביצועים גבוהים

שימושים:

חומר דוחה מים שקוף למשטחים סופגים 	�
וחשופים כגון: לבנים, בטונים, אבן טבעית ועוד

חדירות טובה למגוון רחב של תשתיות, מספק 	�
הגנה עמידה לאורך שנים של התשתית 

ודחייה של מים אך מאפשר נשימת התשתית.

 אריזה:
מיכלי מתכת, 1 ליטר, 

5 ליטר, 18 ליטר
חביות, 200 ליטר

מיכלים, 1000 ליטר

 גוונים:
שקוף

חדש!

703W סיקה גרד

תכונות:

משפר את עמידות התשתית לחדירת מים	�

מפחית ספיגות מים קפילרית של בטונים ואבן	�

משפר עמידות התשתית לקיפאון ומלחים	�

מפחית חדירת לכלוך ואבק לתשתית	�

משפר יכולות בידוד תרמיים של התשתית	�

אינו משנה את מראה התשתית, אינו מכתים 	�
את התשתית

�	680S/550W ניתן לצביעה עם סיקה גרד

חומר שקוף על בסיס מים לטיפול באימפרגנציה 
של תשתיות, על בסיס סילאן / סילוקסן

שימושים:

חומר דוחה מים שקוף למשטחים סופגים 	�
וחשופים כגון: לבנים, בטונים, אבן טבעית ועוד

חדירות טובה למגוון רחב של תשתיות, מספק 	�
הגנה עמידה לאורך שנים של התשתית 

ודחייה של מים אך מאפשר נשימת התשתית.

בשל היותו על בסיס מים החומר מתאים 	�
לשימושי פנים

 אריזה:
 קנקני פלסטיק:
 1 ליטר, 5 ליטר,

18 ליטר
חביות: 200 ליטרים

מיכלים: 1000 ליטרים 
על פי דרישה

 גוונים:
 צבע חלבי,

שקוף לאחר הייבוש

חדש!

חזרה 
לתוכן
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המוצר אינו מומלץ ליישום על רצפות/ריצוף ללא 
מפרט טכני חתום מחברת גילאר

740W סיקה גרד

תכונות:

משפר את עמידות התשתית לחדירת מים	�

מפחית ספיגות מים קפילרית של בטונים ואבן	�

משפר עמידות התשתית לקיפאון ומלחים	�

מפחית חדירת לכלוך ואבק לתשתית	�

משפר יכולות בידוד תרמיים של התשתית	�

אינו משנה את מראה התשתית, אינו מכתים 	�
את התשתית

שיפור עמידות התשתית לקרבונציה וכלורידים 	�
לאורך שנים רבות

�	680S/550W ניתן לצביעה עם סיקה גרד

חומר הספגה על בסיס סילאן לתשתיות בטון 
לדחיית מים ושמירה על הבטונים לאורך שנים

שימושים:

טיפול על בסיס מים לתשתיות בטון	�

טיפול לתשתיות טיח צמנטי	�

טיפול ללוחות צמנט בורד	�

מתאים במיוחד לציפוי תשתיות בניה, גשרים, 	�
אלמנטים טרומיים בסביבות ימיות, אלמנטים 

מבטון המותקנים בגובה רב וכד’.

 אריזה:
 קנקני פלסטיק,

18 ליטר, 
חביות, 200 ליטר

 גוונים:
 לבן / חלבי

שקוף לאחר ייבוש

חדש!

704S סיקה גרד

תכונות:

משפר את עמידות התשתית לחדירת מים	�

מפחית ספיגות מים קפילרית של בטונים ואבן	�

משפר עמידות התשתית לקיפאון ומלחים	�

מפחית חדירת לכלוך ואבק לתשתית	�

משפר יכולות בידוד תרמיים של התשתית	�

אינו משנה את מראה התשתית, אינו מכתים 	�
את התשתית

�	680S/550W ניתן לצביעה עם סיקה גרד

שיפור עמידות התשתית לקרבונציה וכלורידים 	�
לאורך שנים רבות

אימפרגנציה שקופה, על בסיס סילאן 
מרוכז לטיפול באלמנטים מבטון 

שימושים:

חומר דוחה מים שקוף למשטחים סופגים 	�
וחשופים כגון: לבנים, בטונים, אבן טבעית ועוד

חדירות טובה למגוון רחב של תשתיות, מספק 	�
הגנה עמידה לאורך שנים של התשתית 

ודחייה של מים אך מאפשר נשימת התשתית.

 אריזה:
אריזות בהתאמה 

אישית לפי דרישה 
והזמנות מיוחדות

 גוונים:
שקוף

חדש!

המוצר אינו מומלץ ליישום על רצפות/ריצוף ללא 
מפרט טכני חתום מחברת גילאר

חזרה 
לתוכן
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קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי

914W סיקה גרד

תכונות:

אוטם את התשתית בצורה טובה	�

מהיר ייבוש	�

חסר ריח	�

קל לשימוש וניתן ליישום עצמי	�

הגנה טובה כנגד הכתמה	�

ניתן לחידוש בקלות	�

השפעה מינורית על גוון התשתית	�

סילר אקרילי על בסיס מיקרו אקרילט 
לאיטום משטחי בטון בקירות ורצפות

שימושים:

כסילר אקרילי מהיר ייבוש למשטחי בטון או 	�
אבן לשמירה על אורך חיי התשתית ולהגנה 

בסיסית כנגד הכתמה

כשכבת יסוד אקרילי לפני ביצוע סילר מונע 	�
הכתמה מסוג סיקה גרד 915 להקטנת 

ספיגות וטשטוש אפקט העמקת הגוון

 אריזה:
קנקני פלסטיק, 10 ק"ג

 גוונים:
 חלבי,

שקוף לאחר ייבוש

חדש!

סיקה גרד 706 טיקסו

תכונות:

 חדירה מעולה לתשתיות צמנטיות -	�
עד לעומק של 10 מ"מ

הגנה מוכחת ארוכת שנים בפני קרבונציה 	�
וחדירת מלחים וחומרים מזהמים לתשתית

שמירה על בטונים נקיים ועל מראה אחיד 	�
לאורך שנים

בלתי נראה - אינו משנה את גוון התשתית	�

משחה טיקסוטרופית המכילה מולקולות 
סילאן מרוכזות, לאיטום משטחי בטון חשוף

שימושים:

לאיטום קפילרי של בטונים חשופים בסביבות 	�
אגרסיביות כגון:

 מתקני תשתית	�

תחנות כוח	�

גשרים	�

מתקנים ימיים ובקרבת הים	�

בטון אדריכלי	�

אריזה:
דליים 25 ק"ג בלבד

 גוונים:
משחה לבנה - שקוף 

לאחר הייבוש

חדש!

חזרה 
לתוכן
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סיקה גרד 915

תכונות:

ייבוש מהיר	�

קל ליישום	�

מעניק ברק	�

מעמיק גוון )לא מעמיק גוון אם מיושם על גביי 	�
)914W סיקה גרד

הגנה מצויינת מהכתמה	�

קל לחידוש	�

ניתן לליטוש ופוליש	�

מתאים למגוון רחב של סוגי תשתית	�

סילר על בסיס מולקולות סילאן בגודל ננומטרי 
להגנה על תשתיות בטון בפני הכתמה

שימושים:

כסילר מונע הכתמה לתשתיות בטון	�

כסילר מונע הכתמה לתשתיות אבן	�

כטיפול מונע הכתמה למשטחי בטון, קירות, 	�
שפכטל, טיח צמנטי, מדות וכד’. 

כטיפול להעמקת גוון בטונים דקורטיבים, 	�
קורדור

כסילר ייעודי למערכות סיקה דקור - מדה 	�
צמנטית דקורטיבית

הגברת עמידות בפני חדירת נוזלים, שמנים, 	�
מזון וכד’. 

 אריזה:
 קנקני פלסטיק,

 1 ק"ג, 5 ק"ג,
10 ק"ג
 גוונים:
שקוף

חדש!

סיקה גרד 925

תכונות:

ייבוש מהיר	�

קל ליישום	�

מעניק ברק	�

מעמיק גוון )לא מעמיק גוון אם מיושם על גביי 	�
)914W סיקה גרד

הגנה מצויינת מהכתמה	�

קל לחידוש	�

ניתן לליטוש ופוליש	�

מתאים למגוון רחב של סוגי תשתית	�

סילר על בסיס מולקולות סילאן בגודל ננומטרי 
להגנה על תשתיות אבן ואריחים בפני הכתמה

שימושים:

כסילר מונע הכתמה לתשתיות אבן	�

כסילר מונע הכתמה לתשתיות אריחים, 	�
קרמיקה, פורצלן, שיש, וכל סוגי האבן הנפוצים

כטיפול להעמקת גוון אריחים דקורטיבים	�

למשטחי אבן, קוורץ קוריאן ואריחים 	�
במטבחים

הגברת עמידות בפני חדירת נוזלים, שמנים, 	�
מזון וכד’.

 אריזה:
מיכלי מתכת,

 1 ליטר, 5 ליטר,
10 ליטר, 18 ליטר
חביות: 200 ליטר

מיכלים: 910 ליטר
 גוונים:
שקוף

חדש!

חזרה 
לתוכן
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קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי 925T סיקה גרד

תכונות:

ייבוש מהיר	�

קל ליישום	�

מעניק ברק	�

מעמיק גוון )לא מעמיק גוון אם מיושם על גביי 	�
)914W סיקה גרד

הגנה מצויינת מהכתמה	�

קל לחידוש	�

ניתן לליטוש ופוליש	�

מתאים למגוון רחב של סוגי תשתית	�

סילר על בסיס מולקולות סילאן בגודל ננומטרי להגנה על 
תשתיות אבן ואריחים צפופות ודחוסות בפני הכתמה

שימושים:

כסילר מונע הכתמה לתשתיות אבן	�

כסילר מונע הכתמה לתשתיות אריחים, 	�
קרמיקה, פורצלן, שיש, וכל סוגי האבן הנפוצים

כטיפול להעמקת גוון אריחים דקורטיבים	�

למשטחי אבן, קוורץ קוריאן ואריחים 	�
במטבחים

הגברת עמידות בפני חדירת נוזלים, שמנים, 	�
מזון וכד’.

 אריזה:
מיכלי מתכת, 1 ליטר, 

5 ליטר, 18 ליטר
חביות, 200 ליטר

מיכלים, 1000 ליטר

 גוונים:
שקוף

חדש!

71W סיקה גרד

תכונות:

משפר עמידות התשתית לחדירת מים	�

משפר עמידות התשתית בפני אבק ולכלוך 	�
ומפחית הצטברות עובש וירוקת

אינו משנה את גוון התשתית	�

מאפשר נשימת התשתית	�

אינו ניתן לצביעה	�

טיפול דוחה מים, אקולוגי, לקירות חוץ

שימושים:

חומר הספגה הידרופובי על בסיס מים 	�
לקירות חיצוניים וקירות בחיפוי אבן

מתאים ליישום על תשתיות סופגות כגון: בטון, 	�
טיח, בלוקים, אבן ועוד 

 אריזה:
בקבוקים, 2 ליטר, 5 ליטר, 

18 ליטר
חביות, 200 ליטר

מיכלים, 1000 ליטר

 גוונים:
שקוף

חדש!

המוצר מיועד לשימוש על אריחים ותשתיות בעלי 
ספיגות נמוכה במיוחד

חזרה 
לתוכן
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חדש!

QUICK FIXING סיקה מיניפק

תכונות:

מתקשה בתוך מספר דקות	�

אריזות קטנות ונוחות לשימוש	�

ייבוש מהיר גם בתנאי לחות	�

ניתן לצביעה לאחר הייבוש	�

הידבקות טובה לבטונים, אבן, לבנים ומתכות	�

קל ומוכן לשימוש	�

חומר עיגון ותיקונים צמנטי, מהיר ייבוש

שימושים:

לעיגון מעקות, צירים וחיבורים לבטון	�

לתיקונים מהירי התקשות בבטונים - קירות ורצפות	�

לתיקון והשלמת בטונים במדרגות, קורות בטון	�

לתיקון פינות 	�

 אריזה:
 שקיות, 5 ק”ג, 

5 שקיות בקרטון
 גוונים:
אפור

סיקה מיניפק נגד אש

תכונות:

 ניתן לשימוש כשפכטל או כדבק ללבנים	�
עמידות אש

 עמידות תרמית גבוהה מאד	�

חומר מליטה צמנטי, מוכן לשימוש בעל עמידות לחום גבוה

 שימושים:
לבניה ותיקונים של:

תנורי אבן ובטון	�

גרילים	�

ארובות	�

קמינים	�

 אריזה:
 שקיות, 5 ק”ג, 

5 שקיות בקרטון
 גוונים:
אפור

חזרה 
לתוכן
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קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי סיקה אינג’קשן 101 / 201

:Sika Injection 201

איטום מוחלט של התשתית	�

אינו מתכווץ גם בהזרקה לתשתיות סופגות 	�
או יבשות

גמיש לאחר הייבוש	�

חדירה מצויינת לסדקים וחללים	�

דליל מאד וקל לשימוש	�

ידידותי לסביבה	�

בעל אישור למגע עם מי שתיה	�

מערכות הזרקה על בסיס פוליאוריטן לאיטום ושימור מבנים
101 - קצף פוליאוריתני מתנפח לעצירת פריצות מים 

201 - שרף פוליאוריתני גמיש לעצירת פריצות מים ואיטום ארוך טווח

:Sika Injection 101

 איטום ועצירת פריצות מים בבטון, בלוקים,	�
לבנים ואבן טבעית

ריאקציה במגע עם מים בלבד	�

מתנפח עד פי 40 מנפחו המקורי	�

מזרז לזירוז תגובת ההתנפחות	�

עצירת לחצי מים גבוהים	�

לקירות בטון	�

 להזרקה אל תוך מערכות הזרקה לגיבוי,	�
כגון: עצרי מים

חניונים, מרתפים, תשתיות, מקלטים, בורות 	�
ופירים, מנהרות

השלמת האיטום תתבצע עם סיקה אינג’קשן 201	�

 אריזה:
דגם 101 - אריזות 22.5 ק”ג, 

A+B רכיבים

דגם 201 - אריזות 20.6 ק”ג 
 A+B רכיבים

 גוונים:
חום )דבש(

חדש!

סיקה אינג׳קשן 121 

תכונות:

תופח מיידית במגע עם מים	�

התנפחות עד פי 40 מנפח המוצר המקורי	�

קצב ניפוח מתאים ללחץ המים הקיים	�

מוכן לשימוש לשימוש עם מזרז בלבד. 	�

לשימוש עם ציוד הזרקה חד רכיבי	�

קצף פוליאוריטני להזרקה לאיטום פריצות מים

שימושים:

הזרקה לתפרים	�

מילוי סדקים וכיסי חצץ	�

איטום פריצות מים	�

 אריזה:
פח מתכת חד רכיבי: 25 ק"ג
קנקן פלסטיק 2.3 ק"ג מזרז 

התייבשות
סה"כ ערכה: 27.3 ק"ג

 גוונים:
קרם / בז' לאחר הייבוש

חזרה 
לתוכן
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תכונות:

ניתנות להזרקה חוזרת במיקרו צמנט או 	�
שרפים אקריליים

כלכליות ופשוטות לשימוש	�

הרכבה באתר מאפשרת גמישות והתאמה 	�
לדרישות הפרוייקט

עומדות בעומסי הבטון	�

�	10BAR מתאימות ללחצי מים של עד

Fuko - Eco1 סיקה

מערכת צינוריות לעבודות הזרקה

שימושים:

לאיטום תפרים קונסטרוקטיביים	�

לתפרי הפסקות יציקה	�

כמערכת גיבוי לאיטום תפרים במבנים	�

לשימוש כמערכת גיבוי לעצרי מים מפי.וי.סי 	�
SikaWaterbars-

 אריזה:
ערכות 200 מ”א 

כולל אביזרים

תכונות:

יישום מהיר	�

טיקסוטרופי )אינו שוקע ומתאים ליישומים אנכיים(	�

ניתן ליישום על מגוון תשתיות	�

חוזק גבוה	�

אינו מתכווץ	�

סיקדור 41

טיח אפוקסי תלת רכיבי לתיקון, חיזוק 
ושיקום בטונים

שימושים:

כטיט לשימוש עם סמכים בגשרים	�

לתיקון בטונים, אבן, טיח, מתכות, ברזל ועוד. 	�

 לשיקום דפנות תפרים וכתפי תפר	�
בעומסים גבוהים

 לתיקון רצפות שחיקה וביצוע שכבות	�
לעמידות בעומסים

לשיקום מעל ברזל זיון פגוע באיזורים קורוזיביים	�

 אריזה:
המוצר מורכב מערכה של 

סיקדור 31, 6 ק”ג
בשילוב מלאן סיקדור 501, 

25 ק”ג

חזרה 
לתוכן

84



FUKO VT1 סיקה

תכונות:

התקנה קלה	�

ערכות מוכנות עם כל העזרים הנדרשים	�

משוריינת ועמידה בעומסי בטון גבוהים	�

צינורית הזרקה משוריינת

שימושים:

איטום תפרים וחיבורים בבניה	�

הזרקה רב פעמית עם מערכות צמנטיות 	�
ואקריליות

הזרקה חד פעמית עם מערכות פוליאוריטן 	�
ואפוקסי

 אריזה:
ערכות של 200 מ"א בקרטון

 גוונים:
צהוב

קון
תי

ר ו
מו

שי
ם, 

קו
שי

תכונות:

מגוון רחב של דגמים	�

עמידות בעומסים לפי דרישות הפרוייקט	�

יישום נוח עם דבקי אפוקסי מסדרת 	�
סיקדור 300 / 330

Wrap סיקה

יריעות סיבי פחמן וזכוכית 
לחיזוק מבנים

שימושים:

לחיזוק והגדלת עומסים במבני בטון	�

לשיקום וחיזוק עמודי בטון תומכים	�

לשימוש בגשרים, מיסעות חניונים	�

לשיקום וחיזוק קירות סדוקים	�

תיקון נזקי רעידות אדמה	�

אריזה:
גלילים, 50 מ”א

סוג היריעה ורוחב היריעה 
משתנה בהתאם למוצר. 

דבק, סיקדור 300/330, פחי 
מתכת, דו רכיבי, 30 ק”ג 

 A+B באריזה

חזרה 
לתוכן
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תכונות:

פתרון אחד לשני מוצרים	�

מוכן לשימוש	�

סט יציאות מסופק עם הערכות	�

עצר מים מתנפח פולימרי )3 יחידות( משולב 	�
בדפנות הצינורית לאיטום מושלם

עמידות בלחצי מים גבוהים	�

ניתנת להזרקה מחדש בשימוש עם חומרי 	�
הזרקה אקריליים ומיקרו צמנט

 InjectoFlex סיקה

צינוריות הזרקה מקצועיות בשילוב 
עצר מים כימי מתנפח

שימושים:

כצינורית הזרקה לכל מערכות ההזרקה של חברת 	�
סיקה לפוליאוריטן, אפוקסי, מיקרו צמנט, ג’ל 

אקרילי ועוד

להנחה כמערכת גיבוי ואיטום בעת היציקה	�

כמערכת משולבת עם עצר מים כימי מתנפח 	�
המותקן בצידה של הצינורית

 אריזה:
קרטונים, 40 מ”א צינורית 

בקרטון. 6 זוגות יציאות 
עם הברגה מהירה

תכונות:

מגוון דגמים לעומסים שונים	�

מיוצר לפי תקנים מחמירים ובקרת 	�
איכות קפדנית

ניתן לחיתוך לפי מידה	�

סיקה קרבודור

רצועות סיבי פחמן לחיזוק מבנים

שימושים:

לחיזוק והגדלת עומסים במבני בטון	�

לטיפול בגשרים, מיסעות, חניונים	�

לתיקון נזקי רעידות אדמה	�

לשינוי תפקוד אלמנטים בבניה	�

 אריזה:
 גלילים 250 מ”א

)או בחיתוך ע”פ דרישה(
 גוונים:

שחור בלבד

הערה: רצועות קרבודור מודבקות 
לתשתית באמצעות סיקדור 30 או 

סיקדור 31

חזרה 
לתוכן
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ריצוף, חיפוי ומילוי מישקים

חזרה 
לתוכן
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סיקה סרם 205

תכונות:

חוזק הדבקה גבוה לכל סוגי התשתיות 	�
המינרליות

מודול אלסטיות נמוך	�

טיקסוטרופיות גבוהה )אינו שוקע(	�

התקשות סופית מהירה - 7 ימים	�

C2TE דבק אריחים איכותי מטיפוס

שימושים:

להדבקה ישירה ומלאה של אריחים בשכבה דקה:	�

קרמיקה	�

גרניט פורצלן	�

שיש	�

אבן טבעית	�

פסיפס	�

לבנים	�

להדבקת אריחים בבריכות שחיה	�

להדבקת אריחים בחדרים רטובים )מקלחות, 	�
מטבחים, אמבטיות(

ליישומים אנכיים ואופקיים	�

ליישומי פנים וחוץ	�

 אריזה:
שקיי נייר, 25 ק”ג

 גוונים:
לבן

סיקה סרם 100 

תכונות:

דבק אריחים חד רכיבי ומוכן לשימוש	�

גוון לבן	�

דירוג C1TE לפי ת"י 4004	�

תו תקן ירוק של מכון התקנים	�

דבק אריחים צמנטי

שימושים:

הדבקה אריחים בעבודות פנים – קירות ורצפות	�

הדבקת אריחים בעבודות ביתיות בלתי מסחריות	�

אינו מיועד לחדרים רטובים או מרפסות	�

 אריזה:
שקיי נייר, 20 ק”ג בשק

חזרה 
לתוכן
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120HB סיקה סרם

תכונות:
חוזק הדבקה גבוה לכל סוגי התשתיות המינרליות	�
מודול אלסטיות נמוך	�
טיקסוטרופיות גבוהה )אינו שוקע(	�
התקשות סופית מהירה - 7 ימים	�

דבק אריחים, רב עובי, איכותי 
C2TE מטיפוס

שימושים:
להדבקה ישירה ומלאה של אריחים בשכבה 	�

עבה )עד 15 מ”מ(:
קרמיקה	�
גרניט פורצלן	�
שיש	�
אבן טבעית	�
פסיפס	�
לבנים	�

להדבקת אריחים בבריכות שחיה	�
להדבקת אריחים בחדרים רטובים )מקלחות, 	�

מטבחים, אמבטיות(
ליישומים אופקיים	�
ליישומי פנים וחוץ	�

 אריזה:
שקיי נייר, 25 ק”ג

 גוונים:
לבן

135N סיקה סרם

תכונות:

עבידות גבוהה במיוחד	�

משקל סגולי מופחת	�

ללא התכווצות	�

מוגמש	�

  C1TE S1 - דבק אריחים צמנטי גמיש מטיפוס
 SIKA מסדרת הדבקים החדשה של חברת

שימושים:

מיועד במיוחד לשימוש בחדרים רטובים, רצפה 	�
וקירות על גביי מערכות איטום כגון: סיקה טופ 

850W סיל 107 או סיקה לסטיק

הדבקת אריחים בבניה רוויה ופרטית	�

לשימוש עם כל סוגי האריחים: קרמיקה, 	�
פורצלן, אבן, שיש, בריקים וכד'.

לשימוש עם אריחי קרמיקה בעלי ספיגות 	�
גבוהה

לשימוש ישירות על גבי ממברנות אטימה של 	�
 SIKA חברת

אריזה:
 שקים 20 ק"ג,

80 שקים במשטח
 גוונים:

לבן בלבד
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חזרה 
לתוכן
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סיקה סרם לטקס

תכונות:

הגדלת ההידבקות לאריח	�

הגדלת קשיות הפנים של המישק	�

הגדלת הגמישות	�

הגדלת החוזקים המכאניים 	�

דחיית לכלוך משופרת	�

התאמה עם כל גווני המוצר	�

חד רכיבי ומוכן לשימוש ישירות עם האבקה	�

תוסף ייחודי לשיפור רובה אקרילית סיקה 
סרם TG - לשיפור מכלול תכונות המוצר

 שימושים:
פותח במיוחד כדי לשפר תכונות רובה אקרילית של 
חברת SIKA מסוג סיקה סרם TG ומשמש בעיקר ל:

אוזרים בעלי שחיקה מרובה מתנועת הולכי רגל	�

חדרים רטובים	�

סאונות וג'קוזים	�

בריכות שחיה	�

 חדרים הנתונים לשטיפות מרובות כגון:	�
חדרי אמבטיה, מקלחות, חדרי כושר

 אריזה:
 בקבוקונים 1 ק"ג.

בקבוקים 2 ק"ג - על פי 
דרישה.

 TG לכל דלי של סיקה סרם
יש להוסיף שני בקבוקונים 
של מוצר ולערבב על מנת 

לקבל תכונות משופרות. 

 ניתן להשתמש במוצר לשיפור תכונות ברובה
.SIKA אקרילית שאינה מתוצרת חברת 

חובה לבצע בדיקות מקדימות לקביעת התאמה.

חדש!

 TG CLEAN סיקה סרם

תכונות:

חד רכיבית - מוכנה לשימוש	�

דוחה מים לאחר הייבוש	�

קלה לניקוי	�

 שומרת על גוון גם לאחר שטיפות 	�
מרובות ולכלוך

שימוש זהה לרובה אקרילית רגילה	�

רובה אקרילית קלה לניקוי ודוחה מים

שימושים:

למילוי מישקים בכל סוגי האריחים, פנים וחוץ בעובי 	�
של 2 מ"מ ועד 10 מ"מ

למילוי מישקים באזורים בהם המישקים נתונים 	�
לשטיפות מרובות

עמידות כימית משופרת לכימיקלים קלים וביתיים	�

 אריזה:
דליי פלסטיק, 5 ק"ג בדלי. 

80 דליים במשטח
גוונים:

מבחר גוונים רחב: ראה 
TG כרטיס גוונים סיקה סרם

חזרה 
לתוכן
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אפו פוגה 54

תכונות:

חוזק סופי גבוה	�

אינה נסדקת	�

עמיד כנגד קורוזיה	�

עמידות בכימיקלים )ע”פ רשימת עמידויות(	�

איטום מוחלט של המישק	�

דוחה לכלוך ומזהמים וקל לניקוי	�

מגוון רחב של גוונים לבחירה	�

הידבקות מצויינת לכל סוגי האריחים	�

זמן עבודה ארוך	�

המוצר קיים בדגם “פלוס” לאיטום מישקים דקים 
במיוחד )1-3 מ”מ(

 רובה אפוקסית דו רכיבית,
למילוי מישקים באריחים

שימושים:

למילוי מישקים באריחים ברוחב של 3-15 מ”מ	�

לאריחי: גרניט, גרניט פורצלן, שיש, אבן, קרמיקה, 	�
פסיפס ועוד

לשימושי חוץ ופנים	�

לבריכות שחיה, בריכות מי מלח, מינרלים ושפכים	�

מתאים לשימוש גם בחדרים רטובים )מקלחות, 	�
אמבטיות, מטבחים(

לאיטום מערכות אריחים החשופות לתנאים קשים	�

 אריזה:
דליים, רכיבים A+B, משקל 

5 ק”ג. 
 גוונים:

 RAL דגם סטנדרטי: 15 גווני
זמינים כסטנדרט

דגם פלוס: לבן ויסמין בז’ 
זמינים כסטנרט. גוונים 

נוספים ע”פ הזמנה מיוחדת 
וכמויות מינימום

ניתן ליצר את שני המוצרים 
בגוון על פי דרישת הלקוח 

בכפוף לתנאי מכר מיוחדים

אפו פוגה 54 הנו מוצר שפותח ומיוצר על ידי 
SIKA חברת גילאר ואינו מוצר של חברת

סיקה סרם 235 פלקס 

תכונות:

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

לבן	�

עשיר בפולימרים	�

 בעל זמן עבודה מקסימלי, עבידות גבוהה 	�
וחוזק הדבקה גבוה. 

גמיש	�

דירוג C2TE S2 לפי ת"י 4004	�

בעל תו תקן ירוק של מכון התקנים	�

דבק אריחים צמנטי גמיש

שימושים:

להדבקת אריחים פנים וחוץ	�

להדבקת אריחים גדולים במיוחד קירות ורצפות	�

מתאים לכל סוגי האריחים בשוק	�

מתאים לחדרים רטובים	�

מתאים למרפסות	�

מתאים לבריכות שחיה	�

 אריזה:
 שקיי נייר, 25 ק"ג

40 שקים במשטח
 גוונים:

לבן בלבד

חזרה 
לתוכן
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סיקה סרם אפוקסי

תכונות:

�	EN12004 לפי תקן R2T סיווג

�	EN13888 לפי תקן RG סיווג

עמידות כימית גבוהה	�

עמידות מכאנית גבוהה	�

לקירות ורצפות	�

שימושי פנים וחוץ	�

עמידה להכתמה	�

עמידה בקיפאון	�

 קלה ליישום ונשטפת בקלות	�
עם מים לפני הייבוש

רובה אפוקסית דו רכיבית, איכותית למילוי 
מישקים ברוחב 2-20 מ"מ

שימושים:

 מילוי מישקים באריחים קרמיים, פסיפס	�
זכוכיתי ומוזאיקה

 מתאים לאזורים בעלי חשיפה כימית	�
ומכאנית גבוהה

 למשטחים שעוברים ניקיון בלחץ מים	�
ושטיפות מרובות

 בשימוש בעיקר ב: מחסנים לוגיסטיים,	�
 בתי מטבחיים, בריכות שחיה, מפעלי מזון

 ומחלבות, מעבדות, מבשלות בירה ויין,
מטבחים תעשייתיים וכד'. 

 אריזה:
 דליים, דו רכיבי,

5 ק"ג בערכה

 גוונים:
 8 גווני בסיס במלאי

16 גוונים נוספים על פי 
דרישה

חדש!

סיקה סרם 520

תכונות:

חוזק הדבקה גבוה	�

קל ליישום והחלקה	�

מבחר גוונים רחב	�

טיקסוטרופי )מתאים במיוחד ליישומים אנכיים 	�
ואינו שוקע(

חד רכיבי מוכן לשימוש	�

תערובת צמנטיות משופרת לאיטום מישקים רחבים 
בחזיתות מבנים )כוחלה(, חד רכיבית

שימושים:

לאיטום מישקים רחבים בחזיתות מבנים בחיפוי אבן	�

לאיטום מישקים רחבים בקירות ורצפות )5-30 מ”מ(	�

לקבלת מראה אסתטי במרווחים בין אבנים 	�

 אריזה:
שקים, 25 ק”ג

 גוונים:
טבעי )1132(, לבן שבור, 

יסמין בז’ )1130(, אפור בטון 
)1113(, אפור כהה )1114( 

ניתן להתאים גוון לפרוייקט 
בכפוף לתנאי מכר מיוחדות 

והזמנות מינימום

חזרה 
לתוכן
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T6 סיקפלקס

תכונות:

חד רכיבי, מוכן לשימוש	�

מתאים ליישומי חוץ ופנים	�

ייבוש מהיר	�

הידבקות טובה למגוון רחב של תשתיות	�

�	UV עמידות גבוהה ב

מוסיף “מניעת החלקה” לרצפות דק רטובות	�

עמידות גבוהה למי ים	�

ניתן לשיוף וליטוש	�

אטימות ברמה גבוהה מאד	�

אלסטומר )מסתיק( על בסיס פוליאוריטן 
לאיטום ומילוי מישקים ברצפות עץ

שימושים:

סיקפלקס T6 תוכנן לאיטום רצפות עץ

לשימוש עם סוגי עץ שונים	�

לשימוש פנימי וחיצוני	�

כחומר איטום עיקרי או משני	�

לאיטום מישקים בין לוחות עץ	�

לאיטום מרווחים בין עץ לאלמנטים שונים	�

 אריזה:
נקניקים, 600 מ”ל

 גוונים:
שחור בלבד

11W סיקה פריימר

תכונות:

חד רכיבי מוכן לשימוש	�

על בסיס מים, קל ליישום ולדילול	�

קל לזיהוי תודות לגוון ורדרד של המוצר	�

קל לניקוי	�

פריימר אקרילי חד רכיבי סינתטי להכנת 
משטחי בטון וגבס להדבקת אריחים

שימושים:

טיפול במשטחי גבס )קירות ורצפות( לפני יישום 	�
דבקי אריחים צמנטיים והדבקת האריחים

 טיפול במשטחים צמנטיים סופגים במיוחד	�
 לפני הדבקת אריחים )כגון מדה מתפלסת או

בטון פורוזיבי(

 אריזה:
מיכלים 5 ק"ג / 25 ק"ג

 גוונים:
ורוד בהיר

חדש!
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21W סיקה פריימר

תכונות:

חד רכיבי וקל לשימוש	�

על בסיס מים, קל לשימוש ולדילול	�

לשימוש על תשתיות סופגות ותשתיות שאינו 	�
סופגות כלל. 

תצרוכות נמוכות	�

זיהוי קל תודות לצבע כחלחל של המוצר	�

קל לניקוי	�

פריימר אפוקסי חד רכיבי להכנת תשתיות 
בלתי פורוזיביות לפני הדבקת אריחים

שימושים:

 לטיפול במשטחים בעלי ספיגות בינונית כגון:	�
בטונים, לוחות גבס, מדות מתפלסות, עץ, צמנט 
בורד וכד', לפני שימוש בדבקי אריחים או כיסוד 

ליציקת מדה מתפלסת צמנטית חדשה. 

ליישום דבקי קרמיקה מטיפוס C2 לתשתיות שאינן 	�
סופגות כגון: אריחי קרמיקה ישנים, שיש מלוטש, 

בטון עם פוליש, אפוקסי ישן, פי.וי.סי, לינוליאום וכד'.

 אריזה:
 בקבוקים: 2 ק"ג

מיכלים: 5 ק"ג

 גוונים:
גוון בהיר

חדש!

חזרה 
לתוכן
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אקדחים וכלי עבודה
דה

בו
 ע

לי
וכ
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חי

קד
א 5AC, 4AC אקדח סיקה לנקניקים ושפופרות, דגם

תכונות:

חוזק גבוה	�

הוצאת החומר ברכות וביעילות	�

קל לניקוי	�

אקדח ליישום אלסטומרים, ידני
שימושים:

לביצוע תפרים ברצפות וקירות	�

לעבודות הדבקה	�

לעבודות איטום	�

אריזה: יחידות, כולל 3 פיות, 10 יחידות בקרטון

אקדח כוחלה

תכונות:

חוזק גבוה	�

הוצאת החומר ברכות וביעילות	�

קל לניקוי	�

אקדח ליישום חומרי מליטה, ידני
שימושים:

לביצוע עבודות גראוטינג	�

למילוי חללים ומרווחים בחומרים צמנטים	�

ליישום משחות אפוקסיות	�

ליישום רובה / כוחלה במישקי רצפה	�

אריזה: יחידות, כולל פיה דקה ופיה עבה באריזהליישום כוחלה בחיפוי קירות	�

אקדח לחץ אויר - שפופרות

אקדח לחץ אויר - נקניקים

תכונות:

חוזק גבוה	�

הוצאת החומר ללא מאמץ פיסי	�

קל לניקוי	�

חיבור מהיר למדחסי אויר סטנדרטיים	�

תכונות:

חוזק גבוה	�

הוצאת החומר ללא מאמץ פיסי	�

קל לניקוי	�

חיבור מהיר למדחסי אויר סטנדרטיים	�

אקדח פניאומטי ליישום אלסטומרים

אקדח פניאומטי ליישום אלסטומרים

שימושים:

לביצוע תפרים ברצפות וקירות	�

לעבודות הדבקה	�

לעבודות איטום	�

לעבודות בהם החלפת השפופרות תכופה 	�

לעבודות גדולות	�

שימושים:

מתאים לנקניקים 	�

לביצוע תפרים ברצפות וקירות	�

לעבודות הדבקה	�

לעבודות איטום	�

אריזה: יחידות, כולל 3 פיותלעבודות בכמויות חומר גדולות	�

אריזה: יחידות, כולל 3 פיות

אקדח שפופרות 380 מ”ל

תכונות:

חוזק גבוה	�

S - אקדח ליישום סיקה אנקור פיקס

שימושים:

מתאים לעבודות עיגון	�

�	 S- ליישום סיקה אנקור פיקס

ליישום חומרים חד רכיביים בנפח 	�
שפופרות של 380 מ”ל

אריזה: יחידות, 5 יחידות בקרטון

חזרה 
לתוכן
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אקדח נקניקים חשמלי

אקדח לשפופרת כפולה - סיקה אנקור פיקס 3001 

אקדח שפופרות חשמלי

משאבה ידנית להזרקה

תכונות:

חזק במיוחד	�

עבודה ללא מאמץ	�

זמן סוללה ארוך	�

תכונות:

חזק במיוחד	�

עבודה ללא מאמץ	�

זמן סוללה ארוך	�

תכונות:

חזק במיוחד	�

עבודה ללא מאמץ	�

זמן סוללה ארוך	�

תכונות:

כלכלי	�

אקדח נטען ליישום אלסטומרים

אקדח נטען ליישום אלסטומרים

אקדח נטען ליישום אלסטומרים

שימושים:

 ליישום אלסטומרים מכל סוג	�
)סיליקון, פוליאוריטן(

לשימוש עם נקניקים סטנדרטיים 600 	�
מ”ל בלבד

ניתן להשתמש לשפופרות 300 מ”ל	�

שימושים:

 ליישום שפורפרות דו רכיביות של סיקה 	�
אנקור פיקס 3001

שימושים:

 ליישום אלסטומרים מכל סוג	�
)סיליקון, פוליאוריטן(

 לשימוש עם שפופרות סטנדרטיות	�
300 מ”ל בלבד

שימושים:

להזרקת חומרים אפוקסיים כגון: סיקדור 	�
52

�	Sika Injection ,להזרקת פוליאוריטן

לתיקונים והזרקות ידניות	�

מיכל 1000 מ”ל	�

אריזה: יחידות. מטען, 2 סוללות

אריזה: יחידות. מטען, 2 סוללות

אריזה: יחידות, כולל מתאמים 
וצינורית הזרקה קשיחה 20 ס”מ

חזרה 
לתוכן
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לקוחות יקרים, 
כחלק ממערך השירות לקוחות משווקת חברת גילאר סדרה של מוצרים משלימים לענפי הבנין השונים. מוצרים אלה מיוצרים בחלקם ע”י 

 SIKA גילאר בישראל ובחלקם מיובאים מספקים אירופיים מובילים ואיכותיים, אך אינם מיוצרים ו/או קשורים לחברת

www.gilar.co.il | 09-8994000 :לפרטים נוספים וייעוץ טכני התקשרו
sales@gilar.co.il | גילאר בע”מ. רחוב המתכת 6, א.ת קדימה

אריזהתיאור

שיקום, תיקונים, הגנה
MQF ולעיגון קוצים Patching-5 ק"ג צמנט תיקונים מהיר התקשות ל

 54V משחה אפוקסית דו רכיבית לאיטום מישקים דקים באריחים 3-10 מ"מאפו פוגהA + B 5 ק"ג

5 ק"ג A + Bמשחה אפוקסית דו רכיבית לאיטום מישקים דקים באריחים 1-3 מ"מאפו פוגה 54 פלוס 

דלי, 25 ק"ג תערובת טיח מוכן לבריכות שחיה )לערבוב עם סיקה לטקס סופר( תערובת טיח ברכות 

H224 חומר לטיפול ואימפרגנציה של תשתיות צמנטיות ומינרליות.  שקוף, על רודורסיל

בסיס פוליסילוקסן

1, 5, 18, 200 ליטר

SB-112 להכנת דבק אריחיםלטקס סופר SBR 5, 18, 200 ליטרתערובת על בסיס

ציוד
Packers פיות )דיזות( לחיבור למכונות הזרקה בגדלים שונים פיות הזרקה∅ X 110 cm 10

100 יחידות בקופסא

∅ X 85 cm 13

100 יחידות בקופסא

חזרה 
לתוכן
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