
SIKA®   PRIMER MB
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ & ΑΣΤΑΡΙ 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ SikaBond®



ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΟΥΝ ΥΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Sika® Primer MB
Τα επιτυχημένα ξύλινα δάπεδα απαιτούν ένας καλής ποιότητας υπόστρωμα. Στην ανακαίνιση όπως  
και στη νέα κατασκευή, η ποιότητα του υποστρώματος πρέπει πάντα να ελέγχεται. 

Είναι το Υπόστρωμα πολύ υγρό 
ενώ υπάρχει και ταυτόχρονη 
Πίεση Χρόνου;

Είναι το Υπόστρωμα  
αρκετά ισχυρό;

Αβεβαιότητα σχετικά με παλαιά 
υπολείμματα κόλλας ή ασφαλ-
τικό υπόστρωμα;Δύο συστατικών αστάρι εποξειδικής 

ρητίνης και ρυθμιστής υγρασίας για 
τη συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με 
κόλλες SikaBond® πάνω σε πολλά 
υποστρώματα.

■  Χωρίς διαλύτες
■  Εύκολο στην εφαρμογή
■  Πολλαπλών χρήσεων
■  Εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης
■  Υψηλή ικανότητα σταθεροποίησης
■  Μείωση χρόνου κατασκευής
■  Μείωση της κατανάλωσης κόλλας

Χρησιμοποιείστε σε συνδυασμό μόνο με τα συστήματα συγκόλλησης ξύλινων δαπέδων SikaBond®.

Sika® Primer MB 
Σταθεροποιητής Υποστρώματος

■  Για υποστρώματα τσιμέντου, ανυδρίτη 
και παλαιά υποστρώματα που πρέπει 
να είναι ξηρά.

Sika® Primer MB 
Βελτιωτικό Πρόσφυσης

■  Ως αστάρι σε ασφαλτικά 
υποστρώματα (εσωτερικά) και σε 
παλαιά υπολείμματα κόλλας

Η λύση για Ανακαινίσεις, όπως επίσης και για νέες Κατασκευές.
Με Στόχο την Ασφάλεια και την Επιτυχία.   

Sika® Primer MB 
Ρυθμιστής Υγρασίας

■  Για τσιμεντοειδή υποστρώματα με πε-
ριεχόμενη υγρασία έως και 5% κ.β. 

ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίου εμβέλειας 
εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής 
και των κατασκευών, καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης 
αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών 
κτιριακών πρόσοψεων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους 
τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών 
κατασκευών. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητος πρόσμικτα 
σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων 
και απόσβεσης δονήσεων, συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και 
συστήματα μόνωσης δωμάτων και υπογείων. 

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές 
του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην 
αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια 
τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία 
της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. 
Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, 
η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο 
απομακρυσμένο εργοτάξιο.

SIKA HELLAS ABEE

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax  + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452

www.sika.gr Sika iOS app

acebook Sika Hellas  
Channel ©
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