
OY SIKA FINLAND AB
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo 
www.sika.fi

HUOMAUTUKSET: Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen 
tuotteen käyttöönottoa tai käsittelyä www.sika.fi

C
er

tif
ie

d Management System

ISO 9001 / ISO 14001

ULKOTILAT
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PERUSTUKSET / 
KIVETYKSET/ PORTAAT

Sika Boom-150 Fix&Fill - pillikäyttöinen laajeneva  
polyuretaanivaahto eristyksiin ja saumauksiin
Sika Boom®-550 Fix&Fill - pistoolikäyttöinen laajeneva  
polyuretaanivaahto ammattimaiseen käyttöön
Sika Boom®-558 Flex- elastinen polyuretaanipohjainen 
eristysvaahto, vähän turpoava, pistoolikäyttöinen, M1-luokiteltu
Sika Boom®-420 Fire - polyuretaanipohjainen vaahto eristyskohtei-
siin, joissa vaaditaan paloa hidastavaa saumaa, M1-luokiteltu
Sikaflex® AT Connection - elastinen liitosten saumaus- ja  
tiivistysmassa

Pintojen puhdistus ja suojaus Sikagard-tuotteilla.
Mahdollisten halkeamien korjaukseen:
Sika MonoTop®-110 QuickFix - korjaukset mm. ikkunoiden ja ovien 
ympärillä, nopeasti asettuva, kuivuttuaan maalattavissa  
Sikadur®-31+ - kaksikomponenttinen liima ja korjauslaasti,  
käytetään silloin kun kohteelta vaaditaan suurta kulutuksenkestoa 
ja lujuutta, rinnakkaistuote Sikadur®-31 DW (juomavesihyväksytty)
Sikadur®-52 - kaksikomponenttinen injektontineste, käytetään 
täyttämään ja tiivistämään koloja ja halkeamia eri rakenteissa
Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair - pienet paikkaukset, sisälle ja 
ulos, yleiskäyttöinen sementtipohjainen laasti, jolla on  
erinomainen työstettävyys

SAUMAUS, LIIMAUS
Sika AnchorFix®-2+ - nopeasti kovettuva 
ankkurointimassa suurien kuormitusten 
kohteisiin (mm. tikapuut)
Sikaflex®-11 FC Purform - saumauksiin ja 
tiivistyksiin

KATOT / RÄYSTÄSKOURUT / 
SAVUPIIPUN LÄPIVIENNIT

ULKOPINTOJEN SUOJAAMINEN

Katon puhdistus ja suojaus Sikagard 
-tuotteilla. Sika® MultiSeal -bitumipohjainen 
tiivistysteippinauha korjauksiin, paikkauksiin 
ja sääolojen kestoa vaativiin kohteisiin Sika 
BlackSeal®-1 - bitumipohjainen tiivistys-
massa piippujen, katon läpivientien  ja 
liitäntäsaumojen saumauksiin, huopakaton 
ja vesikourujen korjauksiin.

VAAHTOPISTOOLIT

Valitse pistooli oman käyttösi mukaan:
Sika Boom® Dispenser-110 - tarkka vaahtopistooli, vaahdon määrä 
säädeltävissä
Sika Boom® Dispenser-120 - vaahtopistooli ammattilaisille, vaah-
don määrä säädeltävissä, varmistin, sis. 4 erilaista suutinta

Pistoolia käyttämällä saat jopa 4 kertaa pidemmän sauman  
verrattuna pillivaahtoon! Vaahdon käyttö on helpompaa,  
tarkempaa ja taloudellisempaa. 

Käyttövalmiilla Sikagard®-850 Clear antigraffiti-menetelmällä 
suojaat ulkopintoja graffiteilta ja muilta töhryiltä! Mahdolliset 
töhryt on helppo puhdistaa jopa kylmällä vedellä.
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Vahva kiinnitys ilman reikiä
Sikaflex®-11 FC Purform- saumauksiin ja tiivistyksiin 
SikaBond®T-2 - vahva voimaliima 
Sikaflex®-112 Crystal Clear - väritön, 
elastinen liima- ja tiivistysmassa
SikaBond®-115 Strong Fix - vesipohjainen mon-
ikäyttöinen liima pieniin asennutöihin sisätiloissa

TASOITUS, TIIVISTYS, SAUMAUS
     

SISÄTILAT

Pitävät seinäkiinnitykset sekä kestävät lattiat
Sikafloor® 2540W - 2-komponenttinen, vesiohenteinen  
epoksipinnoite
Sikafloor®-150 - 2-komponenttinen epoksiprimeri, tasoituslaasti ja 
hiertomassa
Sika AnchorFix®-2+ - Nopeasti kovettuva ankkurointimassa 
suurten kuormitusten kohteisiin. Voidaan käyttää mm. autotal-
lin seinätelineiden kiinnityksiin, harjateräksille/raudoituksille, 
kierretangoille, pulteille, betonille, kiinteille harkkomuurauksille ja 
teräkselle.

TÄSMÄTUOTTEET AUTOTALLIIN

KATSO SIKA-VINKIT JA HUOLLA 
KOTISI KUNTOON PIKKURAHALLA
Iso talo tai pieni asunto, jokaista kotia tulee hoitaa 
huolella. Ota esite mukaan ja saat talteen vinkit 
kotisi ylläpitoon sekä pieniin remontteihin. Pikku-
rahalla ylläpidät kotia ja säilytät sen arvon vuosiksi 
eteenpäin.

KOTI KUNTOON
PIKKURAHALLA 

PALOLUOKITELLUT TUOTTEET

ASENNUS 

Sikacryl®-621 Fire+ - paloluokiteltu tiivistysaine saumoihin ja  
läpivienteihin, myös 600 ml pakkaus
Sikasil®-670 Fire - paloluokiteltu saumatiivistysaine, myös  
600 ml pakkaus
Sika Boom®-420 Fire - polyuretaanipohjainen vaahto  
eristyskohteisiin, joissa vaaditaan paloa hidastavaa saumaa

Sikaflex®-11FC Purform

KLASSIKKOTUOTE NYT
PAINEPAKKAUKSESSA!
Sikaflex®-11FC Purform painepakkaus toimii 
ilman erillistä patruunapuristinta. Helppo ja no-
pea ottaa käyttöön ja soveltuu moniin erilaisiin 
kodin kiinnitystarpeisiin sisä- ja ulkotiloissa. 

Tuotteella tiivistät mm. läpiviennit, puun ja 
metallin saumaukset, ilmastointiputkistot ja 
pysty- ja vaakasuorat saumaukset.
Tuotteella liimaat mm. vesipellit, kynnykset, 
jalkalistat, laatat ja potkupellit

Väri: valkoinen

KIRKKAASTI PAREMPI!
Sikaflex®-112 Crystal Clear - väritön, elastinen  
liima- ja tiivistysmassa

100% kirkas, toimii myös kosteissa olosuhteissa, 
sisälle ja ulos, soveltuu useimmille erilaisille pinnoille.

Sika® Filler-103 - puolikarkea kevyttasoite yleiskäyttöön
Sika Mix&Go® - korkealaatuinen yleislaasti, helppo sekoittaa  
pussissa (lisää vain vesi)
Sikacryl® HM -akryylilateksipohjainen valumaton tiivistysmassa 
maalareille, hiottavissa ja maalattavissa
Sikacryl® S+ - akryylipohjainen tiivistemassa sisätiloihin,  
maalattavissa
Sikasil® C - neutraalikovettuva rakenne- ja saniteettisilikoni,  
pitkäaikainen homesuoja
Sikaflex® Construction+ - elastinen yleismassa saumaukseen ja 
tiivistykseen


