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Normal

 Název MJ Cena bez DPH Cena včetně DPH

Tmely a lepidla

tmel akrylový TEKADOM 300ml bílý ks 31,0 37,51 Kč                          

tmel silikon TEKASIL 300ml transparentní, hnědý ks 72,0 87,12 Kč                          

tmel bitumen střešní TEKADOM 300ml ks 54,0 65,34 Kč                          

tmel vodotěsná hmota TEKADOM 300ml ks 126,0 152,46 Kč                        

lepící tmel enkolit - balení kýbl 11kg ks 1474,0 1 783,54 Kč                     

lepící tmel enkolit - kartuše 310ml ks 153,0 185,13 Kč                        

Stavební chemie firmy Sika CZ, s.r.o.
 Název MJ Cena bez DPH Cena včetně DPH

Tmely a lepidla SIKA

SIKA lepidlo CASCO XTREMFIX  - 290ml, bílá ks 169,0 204,49 Kč                        

univerzální lepidlo

SIKA BlackSeal-1 , kartuše 300ml, černý ks 79,0 95,59 Kč                          

těsnící a vyrovnávací bitumenový tmel s vlákny

SIKA BlackSeal-301 , 5kg, černý ks 500,0 605,00 Kč                        

těsnící a vyrovnávací bitumenový tmel s vlákny

SIKA MaxTack , kartuše 300ml, béžová ks 99,0 119,79 Kč                        

univerzální lepidlo "tekuté hřebíky"

SIKA Sanisil , kartuše 300ml, bílý ks 99,0 119,79 Kč                        

silikonový sanitární tmel

SIKA SikaBond-AT - METAL , kartuše 300ml, šedý ks 175,0 211,75 Kč                        

PU lepidlo pro lepení a tmelení kovů

SIKA Sikacryl HM , kartuše 300ml, bílý ks 45,0 54,45 Kč                          

akrylátová tmel

SIKA SikaFlex-11FC , kartuše 300ml ks 169,0 204,49 Kč                        

bílý, černý, hnědý, šedý

polyuretanový trvale pružný tmel

SIKA SikaFlex Crystal Clear, kartuše 300ml, čirý ks 179,0 216,59 Kč                        

univerzální čiré lepidlo a tmel 

SIKA AnchorFIX-1 , kartuše 300ml ks 243,0 294,03 Kč                        

chemická kotva

SIKA Primer-3N , 250ml ks 317,0 383,57 Kč                        

kotevní nátěr pod tmely na savé i nesavé podklady

SIKA SikaTooling Ageng N , 1 litr ks 160,0 193,60 Kč                        

speciální vyhlazovací prostředek pro tmely

SIKA TopClean-T , balení = 50ks bal 319,0 385,99 Kč                        

speciální vlhčené čistící ubrousky

SIKA SikaGard-703W , 2 litry ks 269,0 325,49 Kč                        

impregnace porézních stavebních materiálů

SIKA SikaGard-715W , 2 litry ks 209,0 252,89 Kč                        

odstaňovač mechu, lišejníků a řas

SIKA MiniPACK správková malta , 5kg ks 157,0 189,97 Kč                        

malta pro opravy

SIKA Igasol-101 , 12 litrů, černý ks 876,0 1 059,96 Kč                     

SIKA Igasol-101 ,   5 litrů, černý ks 415,0 502,15 Kč                        

asfaltová penetrace

SIKA IgolFlex-101 , 10 litrů, černý ks 790,0 955,90 Kč                        

silnovrstvá stěrka proti zemní vhkosti bez rozpouštědla

SIKA MultiSeal-T , š. 10cm, dl. 3m, šedá a terracota bal 175,0 211,75 Kč                        

bitumenová samolepící těsnící páska

SIKA MultiSeal-T , š. 10cm, dl. 10m, šedá a terracota bal 365,0 441,65 Kč                        

bitumenová samolepící těsnící páska

SIKA MultiSeal-T a, š. 20cm, dl. 3m, šedá a terracota bal 299,0 361,79 Kč                        

bitumenová samolepící těsnící páska

SIKA BOOM - 750ml - PU pěna rozpínavá bal 129,0 156,09 Kč                        

vhodná jako výplň  konstrukcí kolem dveřních rámů a průchodů

SIKA FoamFix - 750ml - PU rychlevytvrzující lepidlo bal 210,0 254,10 Kč                        

 pro lepení izolačních a sádrokartonových desek

SIKA Boom Cleaner - 500ml - čistič bal 156,0 188,76 Kč                        

pro čištění čerstvé PU pěny
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Ceník tmely a lepidla

Tmel je vhodný pro spáry ve zdivu, při montáži sádrokartonů, opravy prasklin v omítce, tmelení mezi rámem okna (dveří) a zdivem, výplň dilatační spáry mezi panely, těsnění dilatačních 

spár do 12,5 %.

Je vhodný na spojování, lepení a spárování různých materiálů, jako např. beton, omítka, plech, sklo, různé kovy, cihla, keramika, střešní tašky, polystyren. Také je vhodný pro zasklívání 

do kovových i dřevěných rámů, lepení a těsnění polykarbonátových desek, těsnění oken a dveří apod. Ideální do dilatačních spár.

Jednosložková těsnící hmota s rozpouštědly na bázi bitumenu. Používá se na lepení a těsnění na střechách a okolo komínů, na rychlé opravy prasklin a spojů na střechách, lepení 

lepenkových pásů a kanadských šindelů, těsnění spár mezi betonem, omítkou a zdivem. 

Elastická těsnící hmota na bázi syntetického kaučuku s výbornou přilnavostí na veškeré podklady včetně asfaltu a bitumenu, vhodná na suché, mokré a mastné podklady. Je odolná vůči 

atmosférickým vlivům a stárnutí. Používá se na těsnění ukončujících lišt a parapetů na omítku, okna apod., opravy a těsnění všech druhů střech a okolo komínu, těsnění v zimních 

zahradách.

Enkolit je trvale plastická lepící a těsnící hmota, která umožňuje snadné lepení parapetních a atikových plechů. Mohou být lepeny rovněž závětrné lišty, okapnice a různá oplechování. 

Páskové nebo dílčí podlepení Enkolitem při velkoplošném kladení střešních a fasádních pásů apod., umožňuje zlepšení rovinnosti povrchu ve viditelné oblasti. 


