Sisteme de Adezivi Sika pentru
Pardoseli din Lemn
Care este sistemul cel mai potrivit?
Sistemul adecvat de lipire depinde de câteva
elemente cum ar fi tipul lemnului, izolarea fonică
necesară a zgomotelor de impact şi a celor
propagate prin aer, cât şi alte condiţii ale clădirii.
Doar după analizarea corespunzătoare a acestor
elemente poate fi ales sistemul adecvat de lipire.
Capacitatea de izolare fonică şi caracteristicile
acustice furnizate încăperii (nivelul de audibilitate)
de către Sistemele Sika sunt prezentate aici
pentru a lua o decizie. O reducere, respectiv o
creştere de 10 dB corespunde înjumătăţirii sau
respectiv dublării intensităţii sonore percepute.
Sistemul Sika® AcouBond este din acest motiv
foarte adecvat satisfacerii condiţiilor severe
privind izolarea zgomotelor de impact.

Lipire pe toata Suprafaţa
Adezivii SikaBond® sunt ideali pentru lipirea
completă pe toata suprafaţa a majorităţii tipurilor
de lemn masiv şi parchet. SikaBond® garantează
durată lungă de exploatare şi aspect placut.
Adezivii elastici transmit uniform substratului
toate tensiunile generate de sarcinile la care
este supus lemnul. Rezultatul este o pardoseală
cu aspect permanent placut, la clădirile vechi şi
noi, rezidenţiale şi comerciale.
Adezivii monocomponenţi pot fi aplicaţi direct,
fără a necesita amorsarea pe suprafeţe de
montaj din ciment şi anhidrit, făcând astfel
aplicarea uşoară şi economică ca timp lucru. Cu
SikaBond®-T54 FC/-T55/-T52 FC pot fi lipite
pardoseli din parchet stratificat, parchet din lemn
masiv, parchet mozaic şi parchet industrial. Se
recomandă în special pentru lemn problematic
cum ar fi fagul şi bambusul, pentru lipire directă
pe plăci ceramice vechi, panouri OSB şi pe
substraturi cu încălzire în pardoseală.

Produsele SikaBond® pentru lipire pe toată suprafaţa:
SikaBond®-T54 FC
(cu întărire rapidă, fără solvenţi)
Culoare: Fag deschis
Ambalaj: 13.0 kg sau salam 700 ml
Consum: 700 – 1000 g/m2

SikaBond®-T55
(cu întărire rapidă, fără solvenţi)
Culoare: Ocru
Ambalaj: 13.4 kg
Consum: 700 – 1000 g/m2

SikaBond®-T52
(fără solvenţi)
Culoare: Fag deschis
Ambalaj: 13 kg
Consum: 700 – 1000 g/m2

