SYSTÉMY SIKA
PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY

Objekty pro výrobu a balení potravin a nápojů vyžadují citlivě zvolená řešení povrchových systémů
podle specifických podmínek provozu. Zvláštní důraz je kladen na hygienickou nezávadnost
a snadnou čistitelnost povrchů. Správná volba ochranného systému je vždy závislá na dobré
a ucelené specifikaci podmínek daných konkrétním provozem, jako jsou např. teplotní namáhání –
odolnost teplotním šokům, protiskluzné vlastnosti – suchý nebo mokrý provoz, odolnost rázům
a úderům – hmotnost manipulační techniky a druh koleček, působení agresivních látek –
používaných ve výrobním procesu i při čištění a desinfekci apod. Při navrhování podlah
a hygienických nátěrových systémů pro stěny a stropy je třeba uvažovat se spolupůsobením
zátěžových faktorů výroby i údržby hygienicky citlivých provozů.
Součástí tohoto katalogu jsou nejen řešení pro podlahy, ale i pro ochranu stěn, zásobníků na
potraviny a nápoje, ale i povrchová ochrana nádrží na pitnou i technologickou vodu, hojně
využívanou v potravinářských provozech. Firma Sika Vám díky rozsáhlému portfoliu vždy nabídne
ideální komplexní řešení, šité na míru Vašim požadavkům.
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EXTRÉMNĚ ODOLNÉ PODLAHOVÉ
SYSTÉMY Sikafloor® PurCem®
Pro provozy s vysokými nároky na hygienu, s extrémními provozními teplotami atd.

VYSOCE MECHANICKY A CHEMICKY ODOLNÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM Sikafloor® PurCem® je na
bázi cementových stěrek modifikovaných polyuretanovou pryskyřicí. Je vhodný pro nejnáročnější
nasazení v potravinářských provozech i chemickém průmyslu. Je nezávadný, vhodný pro styk
s potravinami, snadno dekontaminovatelný a vysoce variabilní. Je určen pro všechny druhy provozů.
Vhodný pro mlékárenské a sýrařské provozy, pro jatka a maso zpracující závody, konzervárny,
pekárny, chladírny i mrazírny, pro velkokapacitní kuchyně i kuchyně restaurací, pro vinařství,
pivovary a zemědělské provozy.

Sikafloor®-20 PurCem®
́́ Polyuretanová stěrková hmota.
́́ Pro tloušťky vrstev: 6 - 9 mm.
́́ Teplotní odolnost: -40 °C až +140 °C.
́́ Odolnost rázům a teplotním šokům.
́́ Protiskluznost: R 11 - R 13, dle
použitého zásypu (DIN 51130).
́́ Odolnost mech. namáhání: vysoká.
́́ Chemická odolnost: vysoká.
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Sikafloor®-21 PurCem®
́́ Polyuretanová stěrková hmota.
́́ Pro tloušťky vrstev: 4,5 - 6 mm.
́́ Teplotní odolnost: -40 °C až +140 °C.
́́ Odolnost rázům a teplotním šokům.
́́ Protiskluznost: R 10 - R 13, dle
použitého zásypu (DIN 51130).
́́ Odolnost mechanickému namáhání:
střední.
́́ Chemická odolnost: vysoká.

Sikafloor®-22 PurCem®
́́ Polyuretanová stěrková hmota.
́́ Pro tloušťky vrstev: 4,5 - 9 mm.
́́ Teplotní odolnost: -40 °C až +140 °C.
́́ Odolnost rázům a teplotním šokům.
́́ Protiskluznost: R 11 - R 13, dle
použitého zásypu (DIN 51130).
́́ Odolnost mechanickému namáhání:
střední až vysoká zátěž.
́́ Chemická odolnost: vysoká.
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Hygiena: Vhodné pro přímý styk s potravinami.

Odolnost rázům je určována pro každý druh činnosti v provozu. Systém
dovoluje vysoké bodové zatížení.

Odolnost teplotním šokům znamená, že na systém nepůsobí negativně vlivy
teplotního působení jako např. led, ledová tříšť, čištění horkou párou, prudké
zmražení. Pro provozy čištěné párou doporučujeme tloušťku systému 9 mm.

Různé barevné odstíny.

Protiskluznost je vždy otázkou návrhu vhodného povrchu, pro který je limitující
druh prostředí. Systém umožňuje různé druhy povrchů.

Odolné ohni.

Nepropustnost pro kapaliny: Poskytuje ochranu betonu a podzemních vod
před znečištěním látkami ohrožujícími životní prostředí.

Odolnost mechanickému zatížení je definována druhem (hmotnost
dopravovaných břemen, typem kol, velikostí kontaktní pochy) a frekvencí
zatížení.

Chemická odolnost se určuje podle technických informací o chemikáliích.
Systémy Sikafloor® PurCem® odolávají velmi vysokému chemickému zatížení.
Detailní informace naleznete v tabulce chemických odolností.

Bez zápachu a VOC (těkavých organických látek).
Na vodní bázi.

POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY

Sikafloor®-24 PurCem®
́́ Polyuretanová stěrková hmota.
́́ Pro tloušťky vrstev: 2 - 4 mm.
́́ Teplotní odolnost: -10 °C až +60 °C.
́́ Odolnost teplotním šokům.
́́ Protiskluznost: R 10 (DIN 51130).
́́ Odolnost mech. namáhání: vysoká
́́ Chemická odolnost: vysoká.
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Sikafloor®-29 PurCem®
́́ Polyuretanová tixotropní stěrková
hmota pro zhotovení detailů a na
svislé plochy.
́́ Pro tloušťky vrstev: 3 -9 mm.
́́ Teplotní odolnost: -40 °C až +140 °C.
́́ Odolnost teplotním šokům.
́́ Chemická odolnost: vysoká.

Sikafloor®-31 PurCem®
́́ Polyuretanová barevná nátěrová
hmota pro ochranu betonu, pro
pečetění prosypaných povrchů
a zlepšení vzhledu podlahových
systémů Sikafloor® PurCem®.
́́ Pro tloušťky vrstev: 0,2 - 0,25 mm.
́́ Chemická odolnost: vysoká.
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ODOLNOST EXTRÉMNÍMU PROVOZNÍMU ZATÍŽENÍ
Systémy Sikafloor® PurCem® jsou vhodné pro provozy
s vysokými nároky na hygienu, kde probíhá časté a intenzivní
čištění párou nebo horkou vodou a agresivními čisticími
prostředky, tzv. vlhké nebo mokré provozy, všude tam, kde
může docházet k rozlití a únikům agresivních chemikálií,
provozy s vysokými požadavky na bezpečnost a protiskluznost,
prostory s nízkými provozními teplotami do -40 °C nebo
vysokými teplotami do +140 °C (dle typu použitého systému),
pro vysoké bodové zatížení, zatížení frekventovanou a těžkou
dopravou, nárazy a rázy na podlahu.

odolávají teplotním šokům, jsou vhodné pro velký rozsah
provozních teplot, snadno čistitelné, protiskluzné, umožňují
zhotovení mnoha dekorativních povrchů, konečný povrch je
strukturovaný, neporézní a nenasákavý.
VÝHODY PŘI APLIKACI
Systémy Sikafloor® PurCem® mají velmi dobrou
zpracovatelnost (zvyšují rychlost pokládky a podstatně
redukují čas potřebný pro aplikaci), jsou bez zápachu, netoxické,
jsou tolerantní k vlhkosti betonového podkladu do 10 %.

RAL 7038

RAL 7037

RAL 7035

RAL 7032

RAL 6010

RAL 5015

RAL 3009

RAL 1006

RAL 1001

DOSTUPNÉ BAREVNÉ ODSTÍNY
VÝHODY PŘI PROVOZU
Systémy Sikafloor® PurCem® vyhovují mnoha standardům,
jsou vhodné pro potravinářský průmysl, jsou vhodné pro
přímý styk s potravinami, odolávají obrusu a chemickému
zatížení, rychle vytvrzují (krátké odstávky v provozech),
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EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM
Sikafloor® Economy Line
Variabilní podlahový systém.

MNOHOSTRANNÝ, EKONOMICKY VÝHODNÝ podlahový systém pro mokré i suché provozy,
výrobní i skladové prostory. Nenáročný na údržbu, hygienický, vhodný pro styk s potravinami,
s výbornou mechanickou a chemickou odolností danou materiálovou bází - epoxidovou pryskyřicí.
Široká paleta barev v odstínech RAL.

TECHNICKÉ PARAMETRY A VÝHODY
Kotevně impregnační nátěr Sikafloor®-161 má vynikající
vlastnosti - excelentní vytvrzení, adhezi a nivelační
schopnosti, dokonale vyplňuje póry a zamezuje tvorbě
bublin. Systémy mají velmi dobrou mechanickou i chemickou
odolnost, dobrou odolnost vůči opotřebení. Umožňují
zhotovení mnoha různých úprav povrchů (např. prosypané,
samonivelační, strukturované, hladké atd.). Sikafloor®-264
má dokonalou kryvost.
VÝHODY PŘI APLIKACI
Snadná a jednoduchá aplikace, produkty jsou vhodné pro
všechny podmínky dle přání zákazníka a místních požadavků,
velmi variabilní systém - vhodný pro různá průmyslová
odvětví, speciálně vyvinuté nástroje pro míchání a aplikaci
usnadňují manipulaci (vozík na sudy, vyklápěcí vozík a měrka
na komponenty).

PŘIZPŮSOBTE PODLAHOVÝ SYSTÉM POTŘEBÁM A FUNKCI PROVOZU
For
Food
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Hygiena: Vhodné pro přímý styk s potravinami.
Vyžádejte si příslušná schválení.

Odolnost rázům je určována pro každý druh činnosti v provozu. Systém
dovoluje vysoké bodové zatížení.

Tepelná odolnost silně závisí na skladbě systému. Vyžádejte si detailní technické parametry dle projektu.

Různé barevné odstíny. Sikafloor-263 Sl a Sikafloor-264 jsou dostupné v
základních odstínech RAL 7032, RAL 7035 a dále v široké škále pastelových a
systých odstínů RAL. Seznam odstínů na vyžádání.

Protiskluznost je vždy otázkou návrhu vhodného povrchu, pro který je limitující
druh prostředí. Systém umožňuje různé druhy povrchů.

Odolné ohni. Vyžádejte si příslušná schválení.

Nepropustnost pro kapaliny: Poskytuje ochranu betonu a podzemních vod
před znečištěním látkami ohrožujícími životní prostředí.

Odolnost mechanickému zatížení je definována druhem (hmotnost
dopravovaných břemen, typem kol, velikostí kontaktní pochy) a frekvencí
zatížení.

Chemická odolnost se určuje podle technických informací o chemikáliích.
Detailní informace naleznete v tabulce chemických odolností.

Zaručujeme fyziologickou nezávadnou a splnění nařízení EU 2004/42 o těkavých organických látkách.

POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY

Nátěrový systém s hladkým lesklým povrchem Sikafloor®-264
́́ Penetrační nátěr: Sikafloor®-161
́́ Vrchní nátěr: Sikafloor®-264 ve dvou vrstvách
́́ Protiskluznost: součinitel smykového tření ≥ 0,6 za sucha
i za mokra (ČSN 744507)
́́ Celková tloušťka vrstvy: cca 0,5 mm.
For
Food

Nátěrový systém s protiskluzným povrchem Sikafloor®-264
́́ Penetrační nátěr: Sikafloor®-161
́́ Mezivrstva: Sikafloor®-264 se zásypem do přebytku
křemičitým pískem (např. zrnitost 0,3 - 0,8 mm)
́́ Vrchní nátěr: Sikafloor®-264
́́ Protiskluznost: součinitel smykového tření ≥ 0,6 za sucha
i za mokra (ČSN 744507)
́́ Celková tloušťka vrstvy: cca 0,8 - 1,5 mm (dle zrna písku)
For
Food

Epoxidový stěrkový systém s hladkým lesklým povrchem
Sikafloor®-263 SL
́́ Penetrační nátěr: Sikafloor®-161
́́ Stěrka: Sikafloor®-263 SL plněná křemičitým pískem
zrnitosti 0,1 - 0,3 mm.
́́
́́
́́
́́

Pro suché provozy a skladovací plochy
Podlaha odolná střednímu až vysokému mech. namáhání
Velmi dobrá chem. odolnost. Snadné čištění a údržba
Protiskluznost: součinitel smykového tření ≥ 0,6 za sucha
i za mokra (ČSN 744507)
For
Food
́́ Celková tloušťka vrstvy: 1,5 - 3,0 mm
Epoxidový stěrkový systém s protiskluzným povrchem
Sikafloor®-263 SL
́́ Penetrační nátěr: Sikafloor®-161
́́ Stěrka: Sikafloor®-263 SL plněná křemičitým pískem
zrnitosti 0,1 - 0,3 mm zasypaná do přebytku křem. pískem
zrnitosti 0,3 - 0,8 mm
́́ Uzavírací vrstva: Sikafloor®-264 v jedné nátěrové vrstvě
́́
́́
́́
́́

Pro mokré provozy a skladovací plochy
Podlaha odolná střednímu až vysokému mech. namáhání
Velmi dobrá chem. odolnost. Dobrá čistitelnost a údržba
Celková tloušťka vrstvy: cca 3 - 4 mm (dle zrna písku)

For
Food

TENKOVRSTVÉ POLYURETANOVÉ STĚRKOVÉ SYSTÉMY SE SCHOPNOSTÍ PŘEKLENOVAT TRHLINY:
Systémy Sikafloor®-326 / Sikafloor®-375:
́́ vhodné pro provozy se střídavým teplotním namáháním
́́ vhodné na podklady s předpokladem výskytu smršťovacích trhlin (0,2 mm)
́́ vhodné pro chladírny, mrazírny atp.
́́ protiskluznost: R 11, závislá na použitém druhu zásypu
POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY
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OCHRANNÉ NÁTĚRY
PRO STĚNY A STROPY
Nátěry v hygienicky citlivých oblastech.

VNITŘNÍ STĚNY A STROPY výrobních závodů potravinářského a nápojového průmyslu musí často
odolávat extrémním podmínkám, včetně vysoké vlhkosti způsobené velkým množstvím vody používané
k čištění a oplachování, a teplotních šoků způsobených náhlými změnami teplot. Nemocnice, zdravotní
zařízení a farmaceutický průmysl jsou také hygienicky citlivá prostředí, která mají vysoké požadavky na
nátěry, které musí odolávat přísnému režimu čištění, včetně čištění parou, chemickými přípravky
a dezinfekci. Povrchy většiny stavebních materiálů nejsou v hygienicky citlivých prostředích snadno
udržovatelné, protože se obtížně čistí a jsou citlivé k šíření bakterií v trhlinách a jejich nerovnostech.

HYGIENICKÉ NÁTĚRY SIKA
Jsou snadno a rychle aplikovatelné štětcem, válečkem nebo
airless stříkáním na většinu běžných podkladů, jako jsou beton,
zdivo, omítky, včetně keramických dlaždic a obkladů a povrchy
opatřené nátěry, dokonce i v chladicích a mrazicích boxech. Tyto
nátěry obsahují konzervační látky, které poskytují dlouhotrvající
ochranu. Jsou na vodní bázi a proto jsou zcela bezpečné pro
použití v prostředích, kde se manipuluje s potravinami a nápoji,
protože nepředstavují nebezpečí kontaminace nebezpečnými
látkami nebo silným zápachem.
VÝHODY NÁTĚRŮ SIKA
Tyto nátěry jsou šetrné k životnímu prostředí, trvanlivé
a odolné nárazům, chemicky odolné, UV stabilní, vhodné
pro použití v oblastech s vysokou vlhkostí, schopné
odolávat extrémním teplotám (-50 °C až + 80 °C), pružné,
paroprpopustné, rychle shcnoucí a snadno aplikovatelné,
dostupné v široké škále barevných odstínů.

POŽADAVKY NA NÁTĚRY STĚN A STROPŮ V POTRAVINÁŘSKÝCH PROVOZECH
For
Food

Hygiena: Nátěry v potravinářském a nápojovém průmyslu musí být vhodné pro přímý styk nebo nepřímý styk s potravinami, bez jejich nepříznivého ovlivňování. Navíc musí být
schopné odolat intenzivnímu čištění a častému vystavení chemickým čisticím prostředkům.

Stěny a stropy musí splňovat nejvyšší hygienické a přibývající zvláštní požadavky na zabránění kontaminace, zvláště v potravinářském, nápojovém, kosmetickém, farmaceutickém, chemickém, jaderném a elektrotechnickém průmyslu.

Důležitým požadavkem na nátěry stěn v čistých provozech tzv. Cleanrooms je předejít potencionálně škodlivým účinkům VOC/AMC (sloučenin organických těkavých látek/
molekulárního znečištění), které se uvolňují do ovzduší a ovlivňují kvalitu citlivých materiálů v těchto oblastech, růstu mikroorganismů, bakterií a řas. Hygienické nátěry Sika
využívají nejnovějších znalostí v tomto oboru a je prokázáno, že poskytují nejlepší možné výsledky.
Pro stěnové systémy je často požadována schopnost překlenování trhlin, aby byl dostatečně chráněn podklad a prostředí, jinak by musely být v podkladu provedeny dilatační
spáry. Proto jsou všechny systémy Sika zkoušeny na míru schopnosti překlenovat trhliny.

Snadné čištění stěn a snadná údržba je základem pro dobře fungující výrobní prostředí.

8

POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY

Snadno omyvatelný,
dekontaminovatelný, emulzní,
barevný epoxidový nátěr
Sikagard® WallCoat N
́́ Vhodný do všech potravinářských
provozů.
́́ Odolný častému mokrému
a mechanickému čištění.
́́ Odolný chemických čisticím
prostředkům.
́́ Paropropustný.

For
Food

Antibakteriální, barevný, omyvatelný
emulzní akrylátový nátěrový systém.
Sikagard®-203 W
́́ Vhodný pro potravinářské provozy,
laboratoře, nemocnice atd.
́́ Zabraňuje růstu plísní, hub
a množení virů.
́́ Antibakteriální, vhodný pro provozy
s nejvyššími hygienickými nároky.
́́ Snadno čistitelný povrch, odolný
čisticím roztokům.
́́ Paropropustný, elastický.
́́ Překlenuje trhliny v podkladu.
́́ Standardně dodáván v bílém odstínu
s možností tónování.
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Vysoce odolný emulzní epoxidový
nátěr pro stěny, stropy i podlahy
v “čistých prostorech”
Sikagard®-183 W CR
́́ Vhodný pro potravinářské
provozy, laboratoře, elektronický
a farmaceutický průmysl, nemocniční
zařízení atd.
́́ Vhodný pro čisté prostory (ISO třída
5, ISO třída 9.6).
́́ Vynikající dekontaminovatelnost.
́́ Velmi dobrá chemická a mechanická
odolnost.
́́ Lze použít i na starší epoxidové
povrchy a podlahy.
́́ Dodáván v omezené paletě odstínů
RAL.
For
Food
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OCHRANNÉ NÁTĚRY CISTEREN,
VODOJEMŮ, NÁDRŽÍ A POTRUBÍ
Komplexní ochrana ocelových konstrukcí.

Bez dlouhodobé a funkční
PROTIKOROZNÍ OCHRANY
působí mnoho ocelových
konstrukcí již po několika letech
zcela staře. Negativním
způsobem však není ovlivněn
pouze vzhled ocelových
konstrukcí, nýbrž je rovněž
ohrožena jejich statika.
V nejhorším případě se poté
musíme rozhodnout mezi
provozním omezením,
zastavením provozu nebo úplnou
sanací konstrukce. Sika nabízí
ekonomické, dlouhodobé
a spolehlivé nátěry na ochranu
ocelových konstrukcí proti korozi
a proti požáru.

Beton je vzhledem ke svým
technologickým a ekonomickým
výhodám nejpoužívanějším
konstrukčním materiálem, je to
poměrně velmi stabilní materiál
s dlouhou životností, který však
vlivem působení vnějších sil
podléhá korozi. Sika nabízí
systémy pro OCHRANU
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ,
které jsou vhodné pro hygienicky
citlivé oblasti, jsou certifikovány
pro přímý kontakt s pitnou
vodou.
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SikaCor® 299 Airless

Sika® Permacor® 136 TW

Vysoce chemicky a mechanicky odolný
epoxidový nátěr bez rozpouštědel
pro vnitřní plochy ocelových nádrží na
potraviny a vodu.
Vhodný pro cisterny, tanky na pivo, víno,
vodojemy, potrubí apod.

Hospodárný silnovrstvý epoxidový
nátěr bez rozpouštědel pro vnitřní
plochy nádrží z oceli, nerezové oceli,
hliníku, ale i betonu a cem. podkladů.
Vhodný pro cisterny a nádrže na pitnou
vodu a potraviny, vodojemy, potrubí
apod.

SikaSeal®-210 Migrating

Sika®-110 HD

Sikaplan® WT 4220-15C

Cementová hydroizolační malta
s krystalizační příměsí, nanášená ve
formě stěrky nebo vícevrstvého nátěru.
Vhodná pro těsnění betonových nádrží,
vodojemů a konstrukcí pro pitnou vodu.

Bílá cementová hydroizolační stěrková
malta.
Vhodná jako tuhé těsnění betonových
nádrží, vodojemů a konstrukcí pro
pitnou vodu.

Hydroizolační fóliový systém schválený
pro styk s pitnou vodou. Vhodný
pro vodojemy a nádrže pro pitnou
a technologickou vodu.
Inertní fólie se snadnou čistitelností
a dekontaminovatelností. Hydroizolační
výstelka není příliš závislá na kvalitě
podkladu.

POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY
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TĚSNĚNÍ PODLAHOVÝCH
A STĚNOVÝCH SPÁR
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Sikaflex® PRO-3

Sikaflex® TS Plus

Sikadur® Combiflex SG

Jednokomponentní, trvale pružný
hybridní tmel pro těsnění dilatujících
podlahových spár ve výrobních
i skladových prostorách potravinářských
provozů, ostatních průmyslových
a chemických provozů i čistých prostor.
Vhodný pro pochozí i pojížděné spáry
betonových nebo pryskyřicových
podlahovin a pro jímky a nádrže. Porézní
podklady je třeba opatřit kotevním
nátěrem Sika® Primer-3 N.
Dostupná nivelující verze tmelu pro
zalévání vodorovných spár – Sikaflex®
PRO-3 SL.

Jednokomponentní, vysoce pružný
polyuretanový tmel pro těsnění
dilatujících podlahových a stěnových
spár. Zvláště vhodný pro těsnění
různorodých materiálů s nerevou ocelí.
Porézní podklady je třeba opatřit
kotevním nátěrem Sika® Primer-3 N.
Neporézní podklady (např. kovy) je
nutné očistit minerální drátěnkou
a odmastit prostředkem Sika®
Aktivator-205.

Vynikající systém pro dodatečné těsnění
pracovních a dilatačních spár. Vhodný pro
podlahy, fasády, nádrže, vodojemy atp.
Sestává z vysokopevnostního EP lepidla
a pružného polyolefínového pásu dvou
tloušťěk ( 1 a 2 mm) a různých šířek.
Velmi variabilní a chemicky odolný těsnicí
systém.

POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY
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REFERENČNÍ STAVBY
V POTRAVINÁŘSTVÍ
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ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ
TŘEBÍVLICE

PIVOVAR SVIJANY

DEVRO JILEMNICE
VÝROBNA STŘÍVEK

Autor: Zdeněk Veselý
Sikafloor®-390

Sikafloor®-20 PurCem®

Sikafloor®-20 PurCem®
(RAL 7037, 150 m2)
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JATKA ZBIROH

ISŠ CHARBULOVA
BRNO

RACIOLA
UHERSKÝ BROD

Sikafloor®-20 PurCem®

Sikafloor®-20 PurCem®

Sikafloor®-20 PurCem®
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PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:
www.sika.cz
KDO JSME
Sika® je celosvětově působící společnost, specializovaná v obchodu
se stavební chemií. Má pobočky vyrábějící a prodávající výrobky pod
obchodním názvem Sika® a poskytující technickou podporu ve více než
80 zemích světa. Sika® je vedoucí silou na celosvětovém trhu v oblasti
technologií řešení vodotěsnosti, lepení, tmelení, tlumení, zesilování
a ochraně budov a stavebních konstrukcí. Sika® má kolem 15 000
zaměstnanců po celém světě a má proto ideální postavení k podpoře
úspěchu svých zákazníků.

© Sika CZ, s.r.o. / 11.2013

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.
Před použitím prostudujte aktuální technický a bezpečnostní
list výrobku. Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.

SIKA CZ, S.R.O.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká republika

Kontakt
Tel.:
+420 546 422 464
Fax
+420 546 422 400
www.sika.cz

