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Tipuri de aplicaţii Soluţii Sika Descriere

Cadre structurale din oţel SikaCor® Steel Protect 
VHS

Straturi de protecţie universale pentru protejarea structurilor din oţel împotriva coroziunii.

Infrastructură în transport Sika® Poxicolor® Plus
Straturi de protecţie împotriva coroziunii extrem de economice şi de durabile cu un conţinut scăzut de 
solvenţi.

Generare & distribuţie energie SikaCor® NCG Base Coat Combinaţie de straturi epoxidice cu 2 componente de zinc şi straturi superioare PU. Ideal pentru parcuri-
le eoliene expuse în largul mării şi pe sol.

Sika® Permacor 
2230VHSWEA

Straturi de protecţie în strat subţire cu un conţinut scăzut de solvenţi, bazate pe combinaţii de răşini 
modificate special pentru protejarea turnurilor de transmisie şi a cadrelor.

SikaCor®-6630 M Straturi de protecţie în strat gros cu un conţinut scăzut de solvenţi, bazate pe combinaţii de răşini 
modificate special pentru protejarea turnurilor de transmisie şi a cadrelor.

Industria petrochimică şi generală Sika® Permacor-2807 
HS-A

Straturi de protecţie bicomponente, fără solvenţi. Rezistenţă mecanică extrem de înaltă, rezistenţă înaltă 
chimică, la abraziune şi impact. Aprobat ca strat intern pentru depozitele din oţel care conţin lichide 
inflamabile.

Sika® Permacor-337 
VHS

Sistem de acoperire internă pentru conductele de gaz natural. Rezistenţă mecanică înaltă şi suprafeţe 
extrem de fine, care reduc rezistenţa la fricţiune pentru debitul de gaz.

Protecţia ignifugă a oţelului Sika® Unitherm® DS Sistem de protecţie împotriva incendiului intumescent pe bază de apă. Performanţă înaltă şi consum 
relativ scăzut.

Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika

Soluţii Sika 
pentru Protecţii Anticorozive şi la Foc

InfrastructurăIndustrie Stadioane Energia eolianăCentrale nucleare Parcuri de distracţie Aeroporturi Gări

Protecţie anticorozivă pentru Podul Fuchsberg, Pfaeffikon, Elveţia

Tehnologie şi Calitate
Tehnologiile Sika se bazează pe răşini epoxi-
dice, poliuretanice şi pe alte răşini modificate. 
Acestea includ numeroase produse specializate 
precum sistemele cu VOC scăzut şi sisteme cu 
acumulare înaltă pentru reducerea costurilor 
de aplicare.
Straturile de protecţie ignifugă Sika pentru oţel 
pot fi aplicate şi pe alte substraturi precum 
structurile din beton armat şi din lemn. Aceste 
straturi intumescente se măresc în situaţiile de 
apariţie a incendiului pentru crearea unui strat 
de izolare umplându-se cu aer împotriva 
temperaturilor înalte.
Produsele de calitate Sika se conformează ce-
lor mai înalte cerinţe ale standardelor naţionale 
şi internaţionale, inclusiv SR EN 12944.

Compenteţe
Sika oferă straturi de protecţie economice, 
durabile şi de încredere pentru protejarea 
structurilor din oţel împotriva incendiului şi a 
coroziunii. Produsele Sika pot rezista de ase-
menea efectelor condiţiilor meteorologice ex-
treme, abraziunii mecanice şi atacului chimic. 
În plus, soluţiile Sika au avantajul unei vieţi 
îndelungate, unui compus organic volatil 
scăzut (VOC) şi unui aspect foarte estetic.
Sika a reuşit să protejeze cu succes în întrea-
ga lume numeroase tipuri de clădiri.
Exemplele tipice includ structuri industriale, 
proiecte de infrastructură, centrale energetice, 
parcuri eoliene şi facilităţi petrochimice etc.

Specialitatea Sika
Straturile de acoperire Sika® Unitherm® sunt aprobate şi atestate la nivel global. Acestea 
furnizează protecţie împotriva incendiului care durează între 30 de minute şi 2 ore şi sunt 
corespunzătoare atât pentru utilizarea interioară, cât şi exterioară. Acestea pot fi aplicate pe oţel, 
beton sau lemn.

Servicii şi Suport  
n  Specificaţii detaliate
n  Asistenţă tehnică la aplicare şi în şantier
n  Soluţii inovative care reduc timpul de   

aplicare
n  Concepte de garanţie personalizate
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Grunduri monocomponente

Grunduri

Produs Descriere Ambalaj
SikaCor Aktiprimer Plus
Produs cu adaos de fosfat de 
zinc
Densitate: 1,4 kg/l
Consum: 0,205 kg/mp la 80 
µm strat uscat

Grund aplicabil pe suprafeţe pregatite manual şi mecanic. Uscare 
rapidă şi aplicare uşoară, grosime mare de strat. Se poate 
reacoperi cu sisteme finale monocomponente. 

 15 kg

Diluant B
Diluant aferent 
SikaCor Aktivprimer Plus

SikaCor Zinc ZS
(Friazinc ZS)
Produs pe bază de etil 
silicaţi de zinc
Densitate: 2,3 kg/l
Consum: 0,215 kg/mp la 60 
µm strat uscat

Grund monocomponent pe bază de etil silicat , bogat în zinc. 
Uscare rapidă în condiţii de umiditate ridicată.

25 kg

  3 l
10 l 

SikaCor EG Phosphat Rapid
Produs epoxidic cu adaos de 
fosfat de zinc
Densitate: 1,6 kg/l
Consum: 0,225 kg/mp la 80 
µm strat uscat

Grund epoxidic rapid bicomponent cu substanţa activă fosfat de 
zinc, pentru sistemul SikaCor EG Phosphat.

28,5 kg
 A + B

SikaCor Zinc PUR
(Friazinc PUR)
Produs poliuretanic cu adaos 
de zinc
Densitate: 2,80 kg/l
Consum: 0,345 kg/mp la 80 
µm strat uscat

Grund monocomponent, poliuretanic, pe bază de zinc, 
pentru sistemul SikaCor Zinc PUR.

30 kg

Grunduri bicomponente
Produs Descriere Ambalaj

SikaCor EG Phosphat 
Produs epoxidic cu adaos de 
fosfat de zinc
Densitate: 1,6 kg/l
Consum: 0,205 kg/mp la 80 
µm strat uscat

Grund epoxidic bicomponent cu substanţa activă fosfat de zinc, 
pentru sistemul Icosit EG.

 

30 kg
A + B

Sika Poxicolor 
Primer HE new
Grund epoxidic 
Densitate 1,3 kg/l
Culoare: roşu-maroniu
Consum teoretic 0,190 kg/
mp pentru grosime strat 
uscat 100 µm

Grund epoxidic bicomponent, ce se poate aplica şi pe suprafeţe 
metalice din oţel pregatite manual St2, St3.

 28 kg
  A+B

Diluant EG
Diluant aferent sistemului SikaCor EG, Poxicolor

 3 l
10 l
25 l

SikaCor EP Primer
Grund epoxidic cu fosfat de 
zinc
Densitate 1,6 kg/l
Consum teoretic 0,155 kg/
mp pentru
grosime strat uscat 60 µm

Grund epoxidic bicomponent reacoperibil cu o gamă variata de 
produse Sika.
Culori: sand-yellow, RAL 7046.

 30 kg
  A+B

SikaCor Zinc R
Produs epoxidic bicomponent
Densitate: 2,80 kg/l
Consum: 0,250 kg/mp strat 
pentru grosime strat uscat 
60 µm

Protecţie anticorozivă cu aplicare universală, cu adaos de zinc. 
Putere de acoperire ridicată şi uscare rapidă. Indicată în special 
pentru structuri de metal cu solicitări mecanice dure. Rezistenţă 
termică ridicată. Poate fi aplicată şi ca acoperire finală.

 26 kg
  A+B
  7 kg
  A+B
 15 kg
  A+B

Grunduri
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Diluant S
Diluant aferent 
SikaCor Zinc PUR

  3 l
10 l
25 l 

Diluant B
Diluant aferent 
SikaCor Zinc ZS

  3 l
10 l

SikaCor Zinc R Rapid
Produs epoxidic bicomponent
Densitate: 2,80 kg/l
Consum: 0,355 kg/mp pentru
80 µm strat uscat

Grund epoxidic cu conţinut ridicat de zinc, cu uscare rapidă.  26 kg
  A+B

Diluant K
Diluant aferent SikaCor Zinc R

 3 l
10 l
25 l

Sikacor HM Primer
Grund epoxidic cu MIO 
(micaceu)

30 kg
A + B

Grund bicomponent pe bază de răşini epoxidice cu aderenţă 
excelentă la suprafeţe din oţel pregătite în prealabil
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Acoperiri monocomponente

Acoperiri finale

Produs Descriere Ambalaj
SikaCor 6630 high-solid
Produs sintetic cu pigment 
activ
Densitate: 1,40 kg/l
Consum: 0,180 kg/mp la 80 
µm strat uscat

Protecţie anticorozivă pentru structuri de metal normale sau zin-
cate în toate mediile. Destinat zonelor industriale, agricole şi mari-
time. Aderenţă impecabilă la metal, zinc, cupru, inox, PVC dur şi 
lemn.

 15 kg
 30 kg

Diluant B
Diluant aferent 
SikaCor 6630 high-solid

SikaCor PUR 1 DB 702 
Produs poliuretanic bogat
în zinc 
Densitate: 1,6 kg/l
Consum teoretic: 0,220 kg/
mp pentru 80 µm strat uscat.

Produs poliuretanic monocomponent cu conţinut ridicat de zinc,  
cu uscare în prezenţa umidităţii. Recomandat în protejarea struc-
turilor metalice din oţel şi galvanizate în medii agresive: marin şi 
industrial.

30 kg

  3 l
10 l 

SikaCor Steel Protect VHS 
Rapid VP
Răşină sintetica cu uscare 
rapidă
Densitate: 1,55 kg/l
Consum: 0,190 kg/mp la 80 
µm strat uscat

Grund şi acoperire monocomponentă. 30 kg

Acoperiri bicomponente
Produs Descriere Ambalaj

SikaCor EG 1
Produs epoxidic în 
componenţa sistemului 
SikaCor EG
Densitate: 1,6 kg/l
Consum: 0,215 kg/mp pentru 
80 µm strat uscat

Strat intermediar în sistemul SikaCor EG, pe bază de răşină 
epoxidică cu adaos de oxizi de fier şi micaceu.

30 kg
A + B

Diluant EG
Diluant aferent sistemului SikaCor EG

 3 l
10 l
25 l

Sika Poxicolor SW (A+B)
arămiu, negru, 
RAL 7032, RAL 9002
Produs epoxidic cu conţinut 
scăzut de solvent
Densitate: 1,5 kg/l
Consum: 0,360 kg/mp 
grosime strat uscat 200 µm

Produs epoxidic destinat protecţiei suprafeţelor metalice aflate în 
medii agresive: industrial, marin, chimic, staţii de epurare etc. 

 15 kg

Acoperiri finale

Pr
ot

ec
ţii

 a
nt

ic
or

oz
iv

e

Diluant S
Diluant aferent 
SikaCor Zinc PUR

  3 l
10 l
25 l 

Diluant S
Diluant aferent 
SikaCor PUR 1

  3 l
10 l
25 l

Diluant S
diluant aferent Sika Poxicolor SW

 3 l
10 l
25 l

Sika Poxicolor Plus
Produs epoxidic cu adaos 
de MIO
Densitate 1,6 kg/l
Consum teoretic: 0,210 kg/
mp pentru
100 µm strat uscat

28 kg
A + B

Protecţie anticorozivă epoxidică, bicomponentă cu conţinut 
scăzut de solvenţi, recomandat pentru suprafeţe din oţel şi oţel 
galvanizat

SikaCor PUR SW
arămiu / negru
Produs poliuretanic rezistent 
la abraziune
Densitate: 1,4 kg/l
Consum: 0,4 kg/mp pentru 
200 µm strat uscat

Produs poliuretanic, foarte rezistent la abraziune. Special desti-
nat protejării structurilor metalice aflate în contact cu apa, apa de 
mare, ind. chimică etc. Se poate aplica la temperaturi scăzute şi 
umiditate relativă a aerului ridicată.

15 kg

Diluant S
Diluant aferent 
SikaCor PUR SW

  3 l
10 l
25 l

SikaCor EG 1 Rapid
Produs epoxidic în 
componenţa sistemului 
SikaCor EG
Densitate: 1,6 kg/l
Consum: 0,215 kg/mp pentru 
80 µm strat uscat

Strat intermediar în sistemul SikaCor EG, pe bază de răşină 
epoxidică cu adaos de oxizi de fier şi micaceu.

30 kg
A + B

SikaCor EG 5
Produs poliuretanic 
bicomponent.
Densitate: 1,30 kg/l
Consum: 0,175 kg/mp pentru 
80 µm strat uscat

Protecţie anticorozivă robustă pentru solicitări termice, mecanice 
şi chimice ridicate. Pentru poduri, conducte, structuri industriale 
şi portuare, staţii de epurare etc.

30 kg
A + B

Sikacor PUR Accelerator  1 lAccelerator pentru uscare rapidă, folosit la produsele 
poliuretanice.
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Acoperiri bicomponente

Acoperiri finale

Produs Descriere Ambalaj
SikaCor EG 120
Produs poliuretanic 
bicomponent cu conţinut 
scăzut de solvenţi
Densitate: 1,3 kg/l
Consum: 0,225 kg/l grosime 
strat uscat 120 µm”

Protecţie anticorozivă poliuretanică bicomponentă pentru 
suprafeţe din oţel şi oţel galvanizat.

30 kg
A + B

Sika Elastomastic TF
Produs bicomponent pe bază 
de răşini epoxidice şi poliure-
tanice, fără solvent
Densitate: 1,2 kg/l
Consum: vezi fisa tehnică, 
fc. de stratul suport

Produs ce poate fi utilizat pentru protecţia suprafeţelor din oţel şi 
din beton. Se poate aplica pe grunduri precum SikaCor HM Primer 
sau Sikafloor 156. Este foarte rezistent la şoc şi impact, prezintă 
rezistenţă chimică, elasticitate ridicată, chiar şi la temperaturi sub 
0° C.

20 kg
A + B

Notă
Produsele din acest catalog sunt disponibile în funcţie de stocul existent. 
Informaţiile prezentate reprezintă doar o descriere pe scurt a produselor. 

Înainte de orice utilizare, vă recomandăm să consultaţi cu atenţie fişele tehnice ale 
produselor.

© Copyright Sika România SRL - Catalog General de Produse, Ediţia Mai 2010

Termeni legali

Sika®, triunghiul Sika®, culorile acestuia şi numele produselor sunt mărci înregistrate (® şi ™) ale Sika AG Baar, Elveţia.

Imaginile şi informaţiile prezentate în acest catalog sunt proprietatea Sika AG.
Copierea, modificarea sau utilizarea lor sau a unor părţi din ele, fără acordul scris al proprietarului, poate duce la 
acţionarea în justiţie şi pedepsirea celor găsiţi vinovaţi, în conformitate cu prevederile Legii Drepturilor de Autor şi a 
Drepturilor Conexe Nr 8/14.031996, emisă şi adoptată de Parlamentul României. 
 
În cazul în care aveţi nelămuriri asupra termenilor legali, vă rugăm să vă adresaţi:

Departamentul Marketing, 
Birou Bucureşti, Şos. de Centura 13,
Comuna Chiajna,  Jud. Ilfov,
Tel.  +4 021 317 33 38 
Fax. + 4 021 317 33 45

Diluant EG
Diluant aferent sistemului SikaCor EG, Poxicolor

  3 l
10 l
25 l

Diluant EG
Diluant aferent sistemului 
SikaCor Elastomastic TF

  3 l
10 l
25 l

Sika Poxitar F
Protecţie pe bază de epoxi-
gudron, negru, roşu
Densitate: 1,8 kg/l
Consum: 0,310 kg/mp 
grosime strat uscat 150 µm

Protecţie pe bază de epoxi-gudron pentru suprafeţe din beton sau 
metal, cu excelente proprietăţi chimice şi fizice. Recomandată în 
special pentru staţii de epurare, construcţii hidrotehnice, zone cu 
atac chimic intens.

17 kg
A + B
35 kg
A + B

Diluant S
diluant aferent Sika Poxitar F

  3 l
10 l
25 l

SikaCor SW 500
Produs epoxidic fără conţinut 
de solvenţi
Densitate: 1,5 kg/l
Consum: 0,750 kg/mp  
grosime strat uscat 500 µm

Protecţie epoxidică pentru structuri hidraulice din oţel.
RAL 7032 / red-brown / black

15 kg

Sikagard 136 DW
Produs epoxidic fără solvenţi
Densitate: 1,35 kg/l
Consum: 0,540 kg/mp la 400 
µm grosime strat uscat

Produs epoxidic pentru protecţie rezervoare apă potabilă şi medii 
alimentare. A nu se dilua! Culori: beige, albastru, roşu şi maroniu.

13 kg
A + B

SikaCor EP Color
Acoperire epoxidică pentru 
suprafeţe din oţel
Densitate: 1,6 kg/l
Consum: 0,205 kg/mp  
grosime strat uscat 80 µm

Acoperire epoxidică în diverse nuanţe, folosit în medii de clasa de 
agresivitate cel mult C3.
Culori: RAL 7001, 7032, 7035, 7046, 8012 
Alte culori la cerere.

30 kg
A + B

Versiunile electronice ale Catalogului General şi 
Catalogului de Distribuţie pot fi 
consultate/descărcate online, la www.sika.ro 


