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SikaBond®-T8

Sposób u˝ycia SikaBond®-T8

Pod∏o˝e:

Pod∏o˝em mo˝e byç beton, cementowa 
zaprawa, drewno lub...

...istniejàce p∏ytki (ceramiczne, kamienne, 
marmurowe z kamienia sztucznego...)

Powierzchnia musi byÊ czysta, sucha, wolna od oleju, t∏uszczu, py∏u i luênych czàstek.

Wodoszczelne i elastyczne 
mocowanie

Warstwa pierwsza - uszczelnianie...

• Otworzyç puszk´
• Wylaç materia∏ na pod∏o˝e
•  Rozprowadziç jednolicie na ca∏ej 

powierzchni

• Czas wysychania 5-16 godzin
• Zu˝ycie: ~ 1.0 kg/m2

• GruboÊç: ~ 1 mm

Jedna warstwa

Warstwa druga - przyklejanie:

• Zu˝ycie: ~ 1.5 kg/m2

• GruboÊç: ~ 1.5 mm
Rozprowadzanie kleju packà z´batà 
(o z´bach kwadratowych 
co najmniej 4 mm x 4 mm)

Niezb´dne dwie warstwy

Bezkonkurencyjny 
materia∏ do 
uszczelniania 
i klejenia

Wy∏àcznie elastyczne 
mocowanie

Dystrybutor:

Sika zatrudnia ponad 8500 pracowników 
w 64 krajach na ca∏ym Êwiecie.

Sika na Êwiecie

Przed u˝yciem zawsze zapoznaj si´ z najnowszà wersjà Karty Technicznej Produktu.

Sika do Paƒstwa us∏ug



SikaBond®-T8

Bezkonkurencyjny 
materia∏ do 
uszczelniania 
i klejenia

Do u˝ytku 
wewnàtrz i na 

zewnàtrz

Stara posadzka z p∏ytek 
ceramicznych jest zniszczona 
lub przepuszcza wod´? Koniec 
z problemem! Nowe p∏ytki mo˝na 
przyklejaç bezpoÊrednio na stare.

• Poprawa estetyki
• Uszczelnienie
 Zmniejszenie kosztów 

i problemów zwiàzanych 
z naprawà

Ha∏as i kurz to przesz∏oÊç!  
SikaBond®-T8 umo˝liwia 
bez stresowe wykonanie nowej 
i lepszej posadzki.

• Szybki i ∏atwy remont
•  Pewne rozwiàzanie najwy˝szej 

jakoÊci
 System ∏atwy w wykonaniu i pe∏en 

zalet

Tylko jeden materia∏ do uszczelnienia 
i do przyklejenia p∏ytek.

•  Bez potrzeby wykonywania 
warstwy poÊredniej

• System ∏atwy i funkcjonalny
•  Wykonanie bez specjalistycznych 

maszyn i narz´dzi
Oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy

Idealny materia∏ do przyklejania p∏ytek na posadzkach  w ∏azienkach, 
kuchniach, na balkonach, tarasach i w innych miejscach nara˝onych 
na dzia∏anie wody.

Uszczelnianie i przyklejanie jednym materia∏em

SikaBond®-T8 tworzy 
wodoszczelnà, elastycznà warstw´ 
odpornà na odkszta∏cenia pod∏o˝a 
wywo∏ane zmianami temperatur. 

Te w∏aÊciwoÊci sà wielkà zaletà przy 
stosowaniu materia∏u 
na balkonach i tarasach.
•  Odporny na dzia∏anie wody 

i mrozu.
•  Trwale 

elastyczny

SikaBond®-T8 ma doskona∏à przyczepnoÊç do wielu pod∏o˝y. 
Nie ma ograniczeƒ co do rodzaju mocowanych p∏ytek ceramicznych. 
Dzi´ki elastycznoÊci napr´˝enia sà przenoszone na pod∏o˝e równomiernie, 
co zapewnia wieloletnià eksploatacj´ bez uszkodzeƒ.

SikaBond®-T8 jest 
jednosk∏adnikowym, 
poliuretanowym i elastycznym 
klejem, do wykonania 
wodoszczelnych posadzek 
z p∏ytek ceramicznych

SikaBond®-T8 jest klejem 
bardzo elastycznym. ElastycznoÊç 
ta powoduje, ˝e drgania sà t∏umione, 
a napr´˝enia przenoszone do 
pod∏o˝a równomiernie i bez jego 
deformacji .

• Ogranicza przenoszenie ha∏asu
• T∏umi dêwi´k kroków
Zwi´ksza odczucie komfortu


