
Технически проспект 

SIKA CERAM 
Циментово лепило клас С2ТЕ

 

 

Описание 
 

    Sika Ceram 205 се използва за залепване

     на 

керамични плочки в тънък непрекъснат
до 5 мм. Тъй като притежава висока адхезия 
еластичност, той може да се използва в 
ситуации, в които традиционните лепила не са 
подходящи поради вида на плочките или 
основата и др. 

Sika Ceram 205 e подходящ за следните 

видове плочки: 

 
• Керамични, екструдирани и фаянсови 

плочки 
• Слабо абсорбиращи керамични плочки

които трудно се лепят с традиционните 
лепила за плочки. 

Sika Ceram 205 може да се използва върху 

следните основи : 
• Бетон и строителен разтвор 
• Тухли 
• Мазилка /с грунд / 
• Гипсокартон и фиброцимент 
• Анхидритни подове / с грунд / 
• Подове с подово отопление 
• Върху стари плочки 

• Всички основи, при които може да се 
прояви свиване или термично разширение

• При основи с ниска абсорбация,
не се изисква използването на грунд 

• Sika Ceram 205 може да се използва 

по стени и подове, на открито и закрито

Sika Ceram 205 е висококачествен 

еластичен, 
циментов лепилен състав, готов за употреба 
с добавяне на вода, за залепване на 
керамични плочки чрез нанасяне на тънък 
слой от материала. 

 

SIKA CERAM - 205 
Циментово лепило клас С2ТЕ 

се използва за залепване 

керамични плочки в тънък непрекъснат слой   
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да се използва в 
, в които традиционните лепила не са 

подходящи поради вида на плочките или 

e подходящ за следните 

фаянсови 

бо абсорбиращи керамични плочки, 
трудно се лепят с традиционните 

може да се използва върху 

, при които може да се     
разширение 

При основи с ниска абсорбация, където   
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закрито 

висококачествен 
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Характеристики и предимства

 

Класифициран по СЕ като С2 ЕТ

• Тиксотропен ефект- клас

• Удължено отворено време 

• Висока еластичност,  която прави Sika 

Ceram - 205 подходящ за

• Много добро залепване към 

основи /бетон, циментов разтвор,

тухла, стари плочки и др./

• Отлично залепване към гипсова мазилка

антихидритни замазки след грундиране

грунд Sika Ceram - 10 W 

• Лесен за използване с отлична 

обработваемост и тиксотропна

ция. 

Опаковка 

Опаковка 25 кг - чувал 

 
Цвят - сив / бял прах 

Характеристики и предимства 

Класифициран по СЕ като С2 ЕТ 

клас Т 

отворено време - клас Е 

която прави Sika 

205 подходящ за фасади 

Много добро залепване към повечето 

основи /бетон, циментов разтвор, камък, 

др./ 

Отлично залепване към гипсова мазилка, 

замазки след грундиране с 

 

Лесен за използване с отлична 

обработваемост и тиксотропна консистен 


