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Společnost Sika nabízí nové 
možnosti řešení hydroizolace 

střech pomocí tekutých nátěrů. 
rozšiřuje tak svoji nabídku již dob-
ře známých střešních hydroizolač-
ních fólií na bázi PVc a fPo.

Tekuté hydroizolace – 
technologicky vyspělé 
řešení
Tekuté hydroizolační nátěry posky-
tují mnoho výhod při hydroizolaci 
plochých střech. Přestože technolo-
gie je známa již přes 20 let, její 
nástup je pomalý a až nyní je odha-
len její obrovský potenciál. nejširší 
oblastí použití jsou opravy a renova-

ce stávajících střech. Aplikace je 
díky kapalné formě velice jednodu-
chá a rychlá, zvláště v oblastech 
detailů. Sika tak může nabídnout 
mimo standardní fóliové technolo-
gie i střešní krytinu, která umožní 
zákazníkovi zvýšit efektivitu využití 
stávajících prostor a tím jeho kon-
kurenceschopnost. V současném 
období, kdy jsou značně omezeny 
investice do nových budov, je nutné 
udržovat v provozuschopném stavu 
budovy stávající. mnoho střech je 
porušených, protékajících nebo po 
častých opravách. nyní se nabízí 
možnost, jak dlouhodobě a kvalitně 
vyřešit tento úkol.

jedinečnou předností je mož-
nost použití na stávající bitume-
novou nebo kovovou střechu. 
Podíl střech bytových domů s kry-
tinou z bitumenové fólie či kovo-
vých plechů je více než 70 %! Při 
opravách je třeba řešit složité 
a nákladné odstranění a likvidaci 
stávající krytiny. Tekuté hydroizo-
lační nátěry vytvoří na porušené 
vrstvě novou hydroizolaci a v cel-
kovém součtu nabídnou úsporu 
při renovaci střechy. Skladbu je 
možno doplnit o tepelnou izolaci, 
aby stávající budova vyhověla ros-
toucím požadavkům na úspory 
energií. Střechu je možné opravo-

vat i po částech a rozložit tak 
náklady na kompletní sanaci 
střešního pláště.

Další rozvíjející se oblastí jsou 
zelené a užitné střechy. materiál je 
odolný vůči prorůstání kořenů a vůči 
působení organických látek. obrov-
skou výhodou je jednoduchost 
lokalizace případných průsaků, kte-
ré je možno snadno odhalit díky 
celoplošnému kontaktu s podkla-
dem. Při opravách tak není nutno 
přemisťovat velké množství zeminy 
a rostlin. Technologie je vhodná 
i pro obrácené střechy, kdy je umís-
těna tepelná izolace nad hydroizo-
lační vrstvou.

Sika nabízí unikátní 
řešení pro střechy – 
tekuté hydroizolace

Tekuté hydroizolace jsou vhodné pro střechy s mnoha detaily Nátěr nabízí snadné a dokonalé opracování detailů

Model ukazuje přechody a napojení beze spár Aplikace tekuté hydroizolace pomocí válečku je rychlá
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Hydroizolace Sikalastic
Tekuté hydroizolace Sikalastic na 
bázi polyuretanu jsou moderním 
a vysoce technologicky vyspělým 
řešením. mezi základní vlastnosti 
patří provedení hydroizolace beze 
spár, pružnost a pevnost systému, 
schopnost překlenout trhliny 
a paropropustnost. materiál není 
třeba před aplikací míchat a nanáší 
se přímo na plochu. na první pohled 
se jeví vyšší materiálové náklady, ale 
při započítání nákladů na aplikaci, 
logistiku a dodatečné náklady spo-
jené s aplikací jsou náklady nižší. 
Hlavně pokud se jedná o střechy 
s mnoha detaily, napojení klimatiza-
ce, technologie, střešních oken 
apod.

Sikaroof mTc Systém obsahuje 
unikátní technologii spuštění vytvr-
zení díky vzdušné vlhkosti. mTc – 
moisture Triggered chemistry 
(vytvrzení spuštěné vlhkostí) nevy-
žaduje pro vytvrzování další vlh-
kost. Po prvotním kontaktu se 
vzdušnou vlhkostí je již reakce 
nastartována a samovolně pokra-

čuje. materiály jsou schopny vytvr-
zení v širokém rozsahu klimatic-
kých podmínek, včetně extrémních 
teplot, vlhkosti apod. během vytvr-
zení není produkován co2, který 
při nadměrném množství vlhkosti 
způsobuje vznik bublin v materiálu. 
jedná se vlastně o vytvoření fóliové 
hydroizolace pomocí chemické 
reakce přímo na střeše bez nutnos-
ti řezání, vzniku prořezů, přesahů 
a svarů.

Systémy je možno již těsně po 
aplikaci vystavit působení vody bez 
rizika ztráty těsnosti nebo rozplave-
ní materiálu. nehrozí problémy při 
náhlém dešti nebo při neopatrné 
manipulaci s kapalinami.

Výhodou je aplikace za studena, 
při nanášení není třeba horkovzduš-
né pistole nebo hořáku. Značně je 
tak omezeno riziko vzniku požáru, 
i proto je tato technologie vhodná 
do míst se zvýšeným požárním rizi-
kem, jako jsou čerpací stanice 
a petrochemický průmysl, kde může 
být aplikace prováděna bez náklad-
ných opatření. S tím souvisí i nehoř-

lavost materiálu při dlouhém vysta-
vení účinkům tepla a plamene.

Systém skladby je založen na 
základním nátěru, vyztuženém 
pomocí netkané skelné textilie, 
a finálním nátěru, použitém dle 
zatížení. Výztužná tkanina je snad-
no tvarovatelná a dokonale se při-
způsobí všem detailům.

Přehled systémů
SikaRoof MTC 8, 12, 18, 22
uV stabilní nátěrový systém v růz-
ných tloušťkách s rozdílným 
požadavkem na životnost a účel. 
Pečeticí nátěr eternitových krytin, 
reflexní povlak nebo vysoce kvalitní 
hydroizolace nových či stávajících 
střech.
SikaRoof MTC Cold Bonding
Systém, jehož součástí jsou separač-
ní a tepelněizolační desky. Vrstvy 
jsou slepeny za studena a následně 
překryty hydroizolační vrstvou.
SikaRoof MTC Green
Souvrství určené pro zelené střechy, 
odolné vůči prorůstání kořenů 
a organickým látkám. Zelené stře-

chy zlepšují estetiku budovy, redu-
kují hluk, poskytují prostor rostli-
nám a živočichům.
SikaRoof MTC Ballast
Hydroizolační vrstva určená pro 
obrácené střechy nebo střechy 
zatížené štěrkem či dlažbou.

Přednosti:
–  až 4x rychlejší aplikace;
–  překlenuje trhliny, pružný a pevný 

nátěr;
– před aplikací se nemíchá;
– povrch bez spár;
–  snadné provedení detailů;
–  snadná logistika, aplikace bez 

použití plamene.

Společnost Sika je hrdá, že může 
nabídnout špičkové technologie pro 
střešní hydroizolace. Více než 45 let 
působnosti v oblasti střešních hyd-
roizolací a přední místa na světo-
vých trzích jsou důkazem důvěry 
zákazníků a spolehlivosti nabíze-
ných systémů.

podle podkladů  
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