
VyHRAjtE Až 1 000 000 Kč
staVíte, BuDuJete, 
pLÁnuJete RekonstRukCi?
možnÁ to BuDete pRÁVĚ Vy, komu pRopLatíme 
mateRiÁL VyužitÝ na Vaší staVBĚ.

zaregistrujte se na www.stavtehlavou.cz a vyhrávejte do 30. 11. 2019!



pRoDukty a řešení
sika Cz, s.r.o. vyrábí a vyvíjí širokou škálu produktů a systémů pro stavebnictví.

součástí sika Cz jsou značky sChÖnoX (systémy pro podlahy a obklady), 
kVk (suché omítkové a maltové směsi) a kVk parabit (asfaltové pásy 
a expandovaný polystyren).

Dodáváme osvědčená řešení, s nimiž zvládnete stavbu nebo rekonstrukci 
od základů po střechu.
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SPoDNí StAVBA

StřECHy

StěNy

BALKÓNy A tERASy

Stavíte dům od základů? ochraňte je proti vlhkosti 
nebo radonu právě teď. Máte jen jednu šanci.

Dopřejte domu kvalitní střešní plášť nebo zelený povrch, 
který se nepřehřívá, s garancí dlouhodobé životnosti.

je skvělé bydlet ve zdravém prostředí 
s našimi omítkovými systémy na minerální bázi.

jen kvalitní hydroizolací předejdete důsledkům 
působení mrazu, deště a střídání teplot. 

A)  SVISLé StěNy* 
1) Beton nebo zdivo 
2) sika® igasol®-101 – asfaltová penetrace 
3)  skLoDek 40 special mineral 

– hydroizolační pás
 4)  eLastoDek 40 special mineral 

– hydroizolační pás
 5) nopová fólie
  sika® igolflex®-101 – bitumenová stěrka 

(detaily, prostupy, lepení polystyrenu)

B)  VoDoRoVNý PoVRCH* 
1) Beton 
2) sika® igasol®-101 – asfaltová penetrace 
3)  eLastoDek 40 special mineral 

– hydroizolační pás 
 4)  skLoDek 40 special mineral 

– hydroizolační pás
 5) a 330 h – separační pás 
 6) souvrství podlah 
  sika® igolflex®-101 – bitumenová stěrka 

(detaily, prostupy, lepení polystyrenu)

*  pro spodní stavbu se středním radonovým rizikem

A)  SKLADBA S ASFALtoVýMI PÁSy 
1) sika® igasol®-101 – asfaltová penetrace

 2)  skLoDek 40 standard mineral 
– hydroizolační pás

 3)  paRaBit eps 100 – 160 mm 
– tepelná izolace

 4)  paRaBit eps 150 (ve spádu 3%) 
– tepelná izolace

 5)  paRaeLast FiX G30 – hydroizolační pás, 
samolepicí

 6)  eLastoDek 50 special decor 
– hydroizolační pás

B)  SKLADBA ZELENé StřECHy 
1) sika® igasol®-101 – asfaltová penetrace

 2) paRaeLast aL+V s40 – parozábrana 
 3) paRaBit eps 150 – tepelná izolace 
 4) Geotextilie 300 g/m2

 5)  sikaplan® sGma-18 – vícevrstvá pVC 
hydroizolační fólie

 6) nopová fólie
 7) souvrství zelené střechy

A)  jEDNoVRStVÁ SKLADBA 
1)  2351 kVk penetrolmix s 8202 a – penetrace

 2)  0330 kVk Jednovrstvá štuková omítka 
strojní a ruční aplikace

 3) nátěr interiérovou barvou

B)  DVoUVRStVÁ SKLADBA 
1)  2351 kVk penetrolmix s 8202 a 

– penetrace nebo navlhčit
 2)  0610 kVk Jádrová omítka strojní – vápeno-

cementová omítka (nebo 0600 vápenoce-
mentová omítka pro ruční provádění) 

 3)  0340 kVk štuk vnitřní jemný 
(nebo 0370 kVk štuk vnitřní jemný) 

 4) nátěr interiérovou barvou

A)  SKLADBA – HyDRoIZoLACE A LEPIDLo V jEDNoM 
1) železobetonová deska

 2)  sika® screed-100 – předmíchaná maltová směs 
pro zhotovení potěrů

 3) a 4)  sikaBond®-t8 – hydroizolace 
a lepidlo v jednom

 5) keramická dlaždice
 6) 1640-1649 kVk spárovací hmota flexibilní 

B)  DRENÁžNí StyStéM SCHÖNoX® BALtERRA 
1) železobetonová deska

 2) sika monotop®-910 n – kontaktní můstek
 3)  sChÖnoX® niVeLaČní pÁsek
 4) sChÖnoX® seB – spádový potěr
 5)  sChÖnoX® 1k Ds pRemium 

– flexibilní cementová hydroizolace
 6) sChÖnoX® st – těsnicí páska 
 7)  sChÖnoX® ep DRain 

– roznášecí spřažený potěr 
 8)  sChÖnoX® Q12 – lepidlo na dlažby 
 9)  keramická dlaždice
 10)  sChÖnoX® su – spárovací hmota
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staVĚt hLaVou 
s pRoDukty sika znamenÁ:

  Vybírat z širokého portfolia systémy, které vám 
vydrží celý život.

  spoléhat se na osvědčená řešení, s nimiž zvládnete 
stavbu nebo rekonstrukci na profesionální úrovni.

  používat vysoce kvalitní materiál, který vám 
usnadní práci.

  nakupovat produkty ve stovkách prodejen 
po celé České republice a za férové ceny.
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FASÁDy

oBLASt RoZPočEt V Kč

I  spodní stavba 100 000

II  stěny 90 000

III  střechy 220 000

IV  balkóny a terasy 70 000

V  fasády 250 000

VI  podlahy 160 000

VII  koupelny 50 000

VIII  bazény a wellness 60 000

CELKEM 1 000 000

A)  SKLADBA S HMožDINKAMI 
– KVK Minerál tHERM eps  
1) 0525 kVk special kleber – lepicí hmota

 2)  paRaBit eps 70 F – izolace expandovaný polystyren
 3)  plastové talířové hmoždinky zatloukací 

nebo šroubovací
 4) 0525 kVk speciál kleber – lepidlo základní vrstvy
 5) armovací tkanina
 6) 1129 kVk penetrace as – penetrace
 7) konečná povrchová úprava
  – 0721, 0722, 0723 kVk zatíraná omítka
  – 0315 kVk štuk vnější pro etiCs
 8)  1191 siloxanová fasádní barva barevná 

– ochranný nátěr

B)  SKLADBA BEZ HMožDINEK 
– KVK tHERM fix eps  
1)  0550 kVk multi kleber superflexibilní 

– lepicí hmota
 2)  paRaBit eps 70 grey – izolace 

expandovaný polystyren
 3)  0525 kVk speciál kleber 

– lepidlo základní vrstvy
 4)  armovací tkanina
 5) 1129 kVk penetrace as – penetrace
 6)  kVk silikonová omítka zatíraná (1131,1132) 

hlazená struktura – konečná povrchová úprava

Pokud byste chtěli poradit, obraťte se s důvěrou 
na našeho technického poradce:
Ing. Zdeněk Mikšovský
t: +420 602 279 559
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Přemýšlíte, jak snížit náklady na provoz domu? 
Zateplete svůj dům již teď schválenými systémy EtICS.
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PoDLAHy

BAZéNy A WELLNESS

KoUPELNy

SANACE VLHKéHo ZDIVA

jsou trvale namáhány a současně vnímány pohledem i pohodlím 
chůze. Dopřejte si komfort v každé místnosti.

I pro tyto oblíbené radovánky nabízíme řešení, 
aby voda zůstala vždy na svém místě.

Nezáleží na formátu ani typu obkladu, 
s námi dosáhnete vždy perfektního výsledku.

Plíseň nebo odpadávající omítku si nepřeje nikdo z nás, 
spolehněte se na naše materiály!

A)  PoDLAHA Do GARÁžE 
1)  paRaBit eps 100 – tepelně izolační desky

 2)  0420 kVk Cementový potěr 20 mpa
 3)  sika Level®-01 primer – akrylátový 

penetrační nátěr
 4)  sikafloor®-202 Level – cementová 

samonivelační stěrka
 5) a 6)  sikafloor® Garage – 2komponentní barevný 

epoxidový nátěr na vodní bázi

B)  PoDLAHA Do oBytNé MíStNoStI 
1)  paRaBit eps 100 – tepelně izolační desky

 2)  0820 kVk anhydritový potěr 20 mpa
 3)  sika Level®-01 primer – akrylátový 

penetrační nátěr
 4)  sikafloor®-1100 Level – samonivelační stěrka 

na bází síranu vápenatého
 5)  sChÖnoX® DuRoCoLL – disperzní lepidlo
 6)  Vinylová krytina, krytiny z pVC nebo CV

A)  SKLADBA PRo WELLNESS 
1) sChÖnoX® pL – vyrovnávací hmota 

 2)  sikalastic®-152 – cementová malta 
pro izolaci a ochranu betonu 

 3) sika® sealtape-s – těsnicí pásek 
 4)  sikaCeram®-253 Flex, C2 te s1 – lepidlo 

na obklady a dlažby 
 5) sChÖnoX® CF DesiGn – spárovací hmota 
 6) obklady

B)  SKLADBA PRo BAZéN 
1) sChÖnoX® pL – vyrovnávací hmota 

 2)  sChÖnoX® 1k Ds pRemium – hydroizolace 
 3) sChÖnoX® st – těsnicí pásky 
 4)  sChÖnoX® Q6, C2 te s1 – lepidlo 

na obklady a dlažby 
 5) sChÖnoX® CF DesiGn – spárovací hmota 
 6) obklady

A)  SKLADBA Do VLHKýCH PRoStoR – KoUPELNA, WC 
1)  paRaBit eps 100 – tepelně izolační desky

 2)  0420 kVk Cementový potěr 20 mpa 
 3)  sikalastic®-220 W – hydroizolační nátěr
 4) sika®seal tape-s – těsnicí pásek 
 5)  sikaCeram®-213 extra, C2 te 

– lepidlo na obklady a dlažby
 6) 1640-1649 kVk spárovací hmota flexibilní

B)  SKLADBA Do EXtRéMNě NAMÁHANýCH 
PRoStoR – SPRCHoVý KoUt 
1)  paRaBit eps 100 – tepelně izolační desky

 2) 0420 kVk Cementový potěr 20 mpa 
 3) sChÖnoX® ha – hydroizolační nátěr
 4) sChÖnoX® st – těsnicí pásek 
 5)  sChÖnoX® Q4, C2 te s1 – lepidlo 

na obklady a dlažby 
 6)  sChÖnoX® CF DesiGn – spárovací hmoty

A)  SKLADBA S KLASICKýM SANAčNíM 
SyStéMEM 
1)  sikamur®-injectoCream-100 – vodood-

pudivý injektážní krém s certifikací Wta
Vápenocementový sanační systém 
WtA klasický KVK – K (mírné zasolení)
 2)  0220 kVk sanační postřik 

(na hladký nesavý podklad)
 3) 0210 kVk sanační omítka 
 4) 0200 kVk sanační štuk

B)  SKLADBA S jEDNoVRStVýM SANAčNíM 
SyStéMEM 
1)  sikamur®-injectoCream-100 – vodood-

pudivý injektážní krém s certifikací Wta
Vápenocementový sanační systém 
WtA jednovrstvý KVK – j (mírné zasolení)
 2)  0220 kVk sanační postřik 

(na hladký nesavý podklad)
 3) 0250 kVk Renovační omítka jednovrstvá

zpracovali jsme pro vás příklad využití našich materiálů 
v praxi. u dvoupodlažního domu s celkovou podlahovou 
plochou 200 m2 se mohou pohybovat náklady na naše 
materiály v rozsahu naznačeném v tabulce. Jedná se 
o rámcové ceny s Dph. 
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Zúčastněte se naší soutěže a vyhrajte až 1 000 000 Kč pro svou stavbu. 



Co můžete získat?
DÁRkoVÝ BaLíČek pRo kažDého staVeBníka 
za vyplnění registrace na www.stavtehlavou.cz 

obsahuje: montérky, kšiltovku, skládací metr, vodováhu a tmel Sikaflex®-11 FC+

GaRantoVanÁ oDmĚna 
za nákupy našich produktů registrované na www.stavtehlavou.cz

pro výběr odměny se počítá součet nákupů našich produktů až do 30. 11. 2019 
– nemusí se jednat o jednorázový nákup.

Vybírat můžete z následujících odměn:

50 000 kč 
 
 

100 000 kč 
 
 

200 000 kč

VouCheRy Do staVeBnin  
pro výherce soutěží na FB https://www.facebook.com/SikaCzechRepublic

každý měsíc 3 vouchery v souhrnné ceně 20 000 kč 
na nákup jakýchkoli produktů – není vázáno na produkty sika.

hLaVní VÝhRy V soutĚži 
pro 3 vylosované stavebníky registrované na www.stavtehlavou.cz

proplacení materiálu značky sika použitého při stavbě až do výše 1 000 000 kč 
včetně Dph zakoupeného v daných prodejních místech.

1. místo: Voucher ve výši 20 000 Kč + 100 % hodnoty materiálu 

2. místo: Voucher ve výši 20 000 Kč + 50 % hodnoty materiálu 

3. místo: Voucher ve výši 20 000 Kč + 25 % hodnoty materiálu 

Výherní vouchery jsou určeny na nákup jakéhokoliv zboží v daných prodejních místech 
– není vázáno na produkty sika.

sekera premium EKELUND lovecká 850 g

kompaktní aku vrtací šroubovák Hilti SF 2-A 
+ akumulátor + nabíječka

poukaz do IKEA v hodnotě 10 000 Kč



Jak získat oDmĚny 
a VÝhRy V soutĚži?
1/  zaregistrujte se na www.stavtehlavou.cz, 

vyplňte informace o sobě a své stavbě. 
Zašleme vám odměnu za registraci.

2/  nakupte materiál z portfolia značek sika, sChÖnoX, 
kVk a kVk parabit v daných prodejních místech 
a nahrávejte účtenky za nákupy.

3/  nahrajte účtenku za nákup našich materiálů a přidejte 
fotografii z aplikace materiálu. 
Při dosažení hranice součtu nákupů našich 
produktů za 50 000 Kč, 100 000 Kč a 200 000 Kč 
vybírejte z nabízených garantovaných odměn.

 

4/  těšte se na 2. 12. 2019, kdy proběhne slosování všech 
staveb a vyhodnocení vítězů. 
Výherce budeme neprodleně informovat o výhře 
a její výši. Výhry předáme do Vánoc.

 nezapomeňte soutěžit také na Facebooku, kde na vás čeká 
spousta dalších hodnotných cen.

soutěžit můžete na www.stavtehlavou.cz, 
kde najdete také kompletní pravidla soutěže.

VytVořte si úČet 
Registrace vám zabere méně než minutu.

VytVořte pRoJekt 
zadejte základní informace o své stavbě nebo rekonstrukci.

nahRaJte DokLaDy 
zařaďte se do slosování o hodnotné ceny.

získÁVeJte oDmĚny a VyhRÁVeJte 
možná to budete právě vy, komu proplatíme materiál využitý na vaší stavbě.

DokÁžete si přeDstaVit Lepší VÁnoČní 
DÁRek, než VyhRÁt až 1 000 000 kČ 
za nÁkup mateRiÁLů VyužitÝCh 
na Vaší staVBĚ?

Jste řemesLník a použíVÁte pRoDukty sika ke sVé pRÁCi?
mÁme oDmĚny i pRo VÁs
každý měsíc nejrůznější nářadí, oblečení, pomůcky (od značek hilti, Janser, snickers Workwear, 
sika a dalších) dle vlastního výběru.

www.stavtehlavou.cz

VouCheRy Do staVeBnin  
pro výherce soutěží na FB https://www.facebook.com/SikaCzechRepublic

každý měsíc 3 vouchery v souhrnné ceně 20 000 kč 
na nákup jakýchkoli produktů – není vázáno na produkty sika.


