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                                  CENNIK PRODUKTÓW  SIKA  

                                        /ceny netto/   
 
 
 
 

                                         KLEJE  I  USZCZELNIACZE  

 Sikaflex 1 1FC  a 300 ml    / beżowy, biały, brązowy, 
ceglasty, czarny, szary, wiśnia / (klej uszczelniacz poliuretanowy)                        

  29,70 zł/szt 

Sikaflex 11FC  a 600 ml  / biały, brązowy, czarny, szary /  (klej 
uszczelniacz poliuretanowy)                   

  39,20 zł/szt 

Sikaflex Crystal Clear  a 290 ml  / bezbarwny / (uniwersalny  
elastyczny klej i uszczelniacz) 

33,00 zł/szt 

Sikaflex PRO 3  a 600 ml   / szary / (poliuretanowy klej  uszczelniacz  
o podwyższonych właściwościach )  

  44,88  zł/szt 

Sikaflex PRO 3  a 600 ml   / biały / (poliuretanowy klej  uszczelniacz  
o podwyższonych właściwościach ) 

52,70 zł/szt 

Sikaflex Construction a 300 ml / szary, biały / ( poliuretanowy 
uszczelniacz  budowlany) 

22,20 zł/szt 

Sikaflex Construction a 600  ml  / szary, biały /( poliuretanowy 
uszczelniacz  budowlany) 

  33,90 zł/szt 

Sika MaxTack  a 300 ml   (klej dyspersyjny)    14,90 zł/szt 

Sika MaxTack Mini  a 100 g  (klej dyspersyjny) 8,10 zł/szt 

Sika BlackSeal  BT  a 300 ml  / czarny/ ( uszczelniacz i klej na bazie 
kauczuku bitumicznego) 

10,47 zł/szt 

SikaBond T8    a     5 l  (materiał do elastycznego klejenia 
płytek i wykonywania izolacji przeciwwodnej)       

51,39 zł/l 

SikaBond T8    a   10 l   (materiał do elastycznego klejenia 
płytek i wykonywania izolacji przeciwwodnej)            

40,75 zł/l 

Sikasil Uniwersalny   a  280 ml    / bezbarwny, biały /   
(uszczelniacz acetoksy silikonowy) 

  10,72 zł/szt 

Sikasil  C a  300 ml / bezbarwny, biały/ 
(neutralny silikon do uszczelnień budowlanych i sanitarnych) 

13,57zł/szt 

Sanisil  a  300 ml    / bezbarwny, biały / (uszczelniacz acetoksy 
silikonowy do zastosowań sanitarnych)   

   12,07 zł/szt 

Sikacryl S    a  300 ml   / biały / (akryl fasadowy do wypełnień 
rys i fug do wewnątrz i na zewnątrz) 

    7,55 zł/szt 

Sikacryl AS  a 300 ml   / biały / (uniwersalny akryl wewnętrzny) 6,39 zł/szt 

Sikacryl HM  a 300 ml   / biały / (plastyczny akryl do płyt gipsowo-
kartonowych) 

6,54 zł/szt 

Sika AnchorFix 1 a 300 ml    / szary / (szybkowiążący klej  
do zakotwień)  

54,95 zł/szt 

Sikadur 31 CF  a 1,2 kg     / szary /(dwuskładnikowy klej  i zaprawa 
naprawcza na bazie żywic) 

81,62 zł/szt 

Sika Primer 3N  a 250 ml  (grunt do lekko wilgotnych lub 
suchych, porowatych absorbujących podłoży) 

73,47 zł/szt 

Sika Primer 3N  a 1 l  (grunt do lekko wilgotnych lub suchych, 
porowatych absorbujących podłoży i metalu) 

129,64 zł/szt 

Sika Handclean  /1szt.=wiaderko=72chusteczki/ 75,94 zł/szt 

Pistolet r ęczny do opakowania foliowego BHP 600 - COX 180,87 zł/szt 

Pistolet  pneumatyczny  do opakowania foliowego BLP 600 - COX 641,35 zł/szt 
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                                   KLEJE  DO  PARKIETU 

SikaBond  52  a  1,8 kg ( tiksotropowy, gęsty, elastyczny klej do 
posadzek drewnianych) 

81,77 zł/szt 

SikaBond  52  a   13 kg ( tiksotropowy, gęsty elastyczny klej do 
posadzek drewnianych)  

        27,78 zł/ kg                

SikaBond  52     a  600 ml  (tiksotropowy, gęsty, elastyczny klej do 
posadzek drewnianych) 

32,71 zł/szt 

SikaBond  95      a  17 kg (łatwo rozprowadzający się, elastyczny 
klej do klejenia cało powierzchniowego posadzek drewnianych) 

19,70 zł/kg 

SikaBond  AT80  a  17 kg  ( łatwy w aplikacji, bezrozpuszczalnikowy, 
elastyczny klej do posadzek drewnianych) 

21,18 zł/kg 

SikaBond  T45  a  2,5 kg  (łatwy w aplikacji, pół-elastyczny klej do 
klejenia cało powierzchniowego posadzek drewnianych ) 

69,71zł/szt 

SikaBond  T45  a   15 kg  (łatwy w aplikacji, pół-elastyczny klej do 
klejenia cało powierzchniowego posadzek drewnianych) 

20,72 zł/kg 

Sika Primer MB  a   5 kg  (preparat do gruntowania i uszczelniania 
podłoży przed przyklejaniem  posadzek drewnianych klejami 
SikaBond) 

67,00 zł/kg 

Sika Primer MB  a   10 kg  (preparat do gruntowania i uszczelniania 
podłoży przed przyklejaniem  posadzek drewnianych klejami 
SikaBond) 

53,50 zł/kg 

 
                   ZAPRAWY  I  KLEJE  CERAMICZNE 

Sika Ceram 109  a 25kg ( cienkowarstwowa zaprawa klejąca C1T) 1,09 zł/kg 

Sika Ceram 209   a 25kg ( elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa 
klejąca C2TE) 

1,71 zł/kg 

Sikaminipack Fixing  a 5 kg ( szybkowiążąca zaprawa do montażu i 
napraw) 

5,79 zł/kg 

Sikaminipack Repair   a 5 kg (zaprawa naprawcza do betonu) 5,19 zł/kg 

Sikaminipack Waterproofing  a 5 kg (jednoskładnikowa, gotowa do 
użycia cementowa zaprawa wodoszczelna) 

5,80 zł/kg 

Sika Repair 10 F  a 25 kg ( zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i 
zaprawa sczepna) 

2,41 zł/kg  

Sika Repair 13 F  a 25 kg  (zaprawa naprawcza typu PCC do 
wypełniania ubytków w betonie) 

1,83 zł/kg 

Sika Repair 20 F  a 25 kg  (zaprawa do re profilowania i 
wyrównywania powierzchni betonowych) 

2,04 zł/kg 

Sika Repair 30F  a 25 kg  (szpachlówka uszczelniająca do 
wyrównywania powierzchni betonowych) 

2,30 zł/kg 

Sika Monotop 412 NFG a 25 kg (zaprawa naprawcza zawierająca 
zbrojenie z włókien i dodatek inhibitorów korozji) 

3,69 zł/kg 

Sika Monotop  612  a 25 kg  (zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC, 
zawierająca mikro krzemionkę) 

3,57 zł/kg 

Sika Monotop  620 N/726 N  a 25 kg  (szpachlówka wyrównawcza 
typu PCC, zawierająca mikro krzemionkę) 

3,69 zł/kg 

Sika Monotop 723 N a 25 kg (zaprawa wierzchnio/wykończeniowa, 
wypełniająca pory i wyrównująca ) 

4,03 zł/kg 

Sika Monotop  910 N a 25 kg (zabezpieczenie antykorozyjne 
zbrojenia i zaprawa sczepna) 

4,49 zł/kg 
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          POSADZKI, IMPREGNATY, IZOLACJE  I  POWŁOKI  

Sikafloor 156    a    3 kg / bezbarwny / (uniwersalna żywica 
epoksydowa do gruntowania podłoży oraz wykonywania 
szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych) 

77,46 zł/kg 

Sikafloor 156    a  10 kg / bezbarwny /  (uniwersalna żywica 
epoksydowa do gruntowania podłoży oraz wykonywania 
szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych) 

57,87 zł/kg 

Sikafloor 156    a  25 kg / bezbarwny /  (uniwersalna żywica 
epoksydowa do gruntowania podłoży oraz wykonywania 
szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych) 

55,36 zł/kg 

Sikafloor 161    a   30 kg ( dwuskładnikowa żywica epoksydowa do 
wykonywania zagruntowań, zapraw wyrównawczych, warstw 
pośrednich i jastrychów żywicznych)                               

36,96 zł/kg 

Sikafloor  264   a   30 kg   / RAL 7032/7035 / (dwuskładnikowa 
żywica epoksydowa do wykonywania posadzek samo zagładzających 
i barwnych powłok) 

         40,56 zł/kg 

Sikafloor  3570   a   10 kg   /RAL 7032/7035 / (dwuskładnikowa, 
matowa, poliuretanowa powłoka ochronna) 

75,87 zł/kg 

Sikafloor 410    a     3 l   / bezbarwny /  (jednoskładnikowa, 
poliuretanowa, matowa, elastyczna powłoka doszczelniająca)                    

104,43 zł/l 

Sikafloor 400N+ elastic    a 6 kg     / RAL 1001/70 32 /   
(jednoskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna powłoka posadzkowa 
na tarasy i balkony)    

 53,55 zł/kg 

Sikafloor 2530 W   a 6 kg /RAL7032/ ( dwuskładnikowa dyspersja 
wodna żywicy epoksydowej jako warstwa zamykająca lub powłoka 
ochronna w pomieszczeniach zamkniętych) 

48,57 zł/kg 

Sikafloor 2540 W    a 6 kg /  RAL7032/ (dwuskładnikowa, 
bezrozpuszczalnikowa, barwna dyspersja wodna żywicy 
epoksydowej do garaży)                  

          56,59zł/kg                         

Sikafloor 2540 W    a 18 kg /  RAL7032/ (dwuskładnikowa, 
bezrozpuszczalnikowa, barwna dyspersja wodna żywicy 
epoksydowej do garaży)                  

         42,55 zł/kg 

Sikafloor 2540 W    a  6 kg  RAL6011 (dwuskładnikowa, 
bezrozpuszczalnikowa, barwna dyspersja wodna żywicy 
epoksydowej do garaży)                  

          63,80zł/kg 

SikaCor  Elastomastic  TF  a  20 kg /RAL7037/ ( elastyczna izolacja 
i nawierzchnia silnie obciążonych powierzchni z betonu, stali i stali 
ocynkowanej) 

          57,02zł/kg 

Sikagard 703W  a 2 l (powłoka hydrofobowa do zabezpieczenia 
fasad) 

23,23 zł/l 

Sikagard 703W  a 5 l (powłoka hydrofobowa do zabezpieczenia 
fasad 

18,89 zł/l  

Sikagard 715W  a 2 l (wodorozcieńczalny preparat do usuwania 
mchów, porostów i alg) 

17,37 zł/l 

Sikagard  715W  a 5 l (wodorozcieńczalny preparat do usuwania 
mchów, porostów i alg) 

14,42 zł/l 

Sikagard  PoolCoat   a  10 l (jednokomponentowa, 
wodorozcieńczalna, barwna powłoka do malowania basenów 
i oczek wodnych) 

57,70 zł/l 

Sikafloor ProSeal   a   25 l ( żywica akrylowa do impregnacji 
powierzchni betonowych i posadzek zacieranych) 

30,00  zł/l 

Sikafloor ProSeal   a  200 l ( żywica akrylowa do impregnacji 
powierzchni betonowych i posadzek zacieranych) 

28,49  zł/l 
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Sika Igolflex 101  a 32 l  (jednoskładnikowa, grubowarstwowa, 
bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami 
emulsyjna powłoka bitumiczna) 

8,33 zł/l 

Sika Igolflex 201  a 32 kg  (dwuskładnikowa, grubowarstwowa, 
bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami 
emulsyjna powłoka bitumiczna) 

9,55 zł/kg 

Sika Igolflex P01  a 10 l  (jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, 
bitumiczna emulsja gruntująca pod powłoki bitumiczne) 

9,18 zł/l 

Sika Primer 490T  a 1 kg (preparat gruntujący zapewniający lepszą 
przyczepność Sikalastic-490T do powierzchni szklanych i 
szkliwionych)) 

74,03 zł/kg 

Sika Lastic 200W  a   5 kg (folia w płynie) 20,38 zł/kg 

Sika Lastic 200W  a 10 kg (folia w płynie) 19,08 zł/kg 

Sika Lastic 200W  a 25 kg (folia w płynie) 17,90 zł/kg 

Sika Lastic 490T a 5 kg  (jednoskładnikowa  błyszcząca,  
przezroczysta,  twardo-elastyczna  powłoka poliuretanowa do 
wykonywania trwałych izolacji wodoszczelnych na tarasach i 
balkonach) 

88,19 zł/kg 

Sika Lastic 152  a 33 kg (szybkosprawna dwuskładnikowa zaprawa 
cementowa do wykonywania elastycznych hydro izolacji oraz ochrony 
betonu)                                       

10,04 zł/kg 

 
 
 
 
 
 
 

               DOMIESZKI  DO  BETONÓW  I  ZAPRAW 
Sika 1+        a   5 kg (domieszka uszczelniająca do  
betonów i zapraw) 

10,05 zł/kg 

Sika 4a        a  5 kg  ( przyśpieszacz wiązania stosowany 
do tamponażu  przecieków) 

14,85 zł/kg 

Sika Latex       a    5 l   (uniwersalny, płynny dodatek do zapraw 
cementowych i betonu poprawiający urabialność, 
przyczepność, wodoszczelność, wytrzymałość na rozciąganie oraz 
obniżający skurcz) 

12,75 zł/l 

Sika Latex       a  25 l ( uniwersalny, płynny dodatek do zapraw 
cementowych i betonu poprawiający urabialność, 
przyczepność, wodoszczelność, wytrzymałość na rozciąganie oraz 
obniżający skurcz) 

9,42 zł/l 

Sika Antifreeze    a 1 l (domieszka do betonu przyspieszająca 
wiązanie) 

12,50zł/l 

Sika Antifreeze    a 5 l (domieszka do betonu przyspieszająca 
wiązanie) 

9,20zł/l 
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                        MATERIAŁY  USZCZELNIAJ ĄCE             

Sika Rundschnur  PE   6 mm   ( sznur  dylatacyjny) 0,89 zł/mb 

Sika Rundschnur  PE   8 mm   ( sznur  dylatacyjny) 1,01 zł/mb 

Sika Rundschnur  PE  10 mm   ( sznur dylatacyjny) 1,05 zł/mb 

Sika Rundschnur  PE  13 mm   ( sznur dylatacyjny)    1,25 zł/mb 

Sika Rundschnur  PE  15 mm   ( sznur dylatacyjny)    1,42 zł/mb 

Sika Multiseal   10m x 10cm  ( samoprzylepna, taśma 
uszczelniająca z bitumu modyfikowanego kauczukiem, z jednej 
strony wzmocniona folią aluminiową) 

48,26 zł/szt 

Sika Multiseal   10m x 15cm  (samoprzylepna, taśma uszczelniająca 
z bitumu modyfikowanego kauczukiem, z jednej strony wzmocniona 
folią aluminiową) 

68,11 zł/szt 

Sika SealTa pe S a  10 mb ((taśma wyposażona w siatkę 
zwiększającą przyczepność  do uszczelnień dylatacji oraz przejść rur, 
pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych ) 

62,38 zł/szt 

Sika SealTape S a  50 mb (taśma wyposażona w siatkę 
zwiększającą przyczepność  do uszczelnień dylatacji oraz przejść rur, 
pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych ) 

270,30 zł/szt 

Sika  SealTape F a 10 mb  (elastyczna, wzmocniona flizeliną taśma  
do uszczelnień pod płytkami ceramicznymi i okładzinami )   

84,05 zł/szt 

Sika  SealTape F a 50 mb  (elastyczna, wzmocniona flizeliną taśma  
do uszczelnień pod płytkami ceramicznymi i okładzinami )   

340,79 zł/szt 

SikaMur InjectoCream 100  a 600ml (krem iniekcyjny na bazie 
silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej 
podciąganie kapilarne wilgoci)  

110,92 zł/szt 

 
 
 
 
                                   PIANKI  MONTAŻOWE 

Sika Boom G a 750ml   pistoletowa całoroczna 21,17 zł/szt 

Sika Boom S a 750ml   wężykowa całoroczna 21,00 zł/szt 

Pistolet  do pianki  Sika Boom G 150,00 zł/szt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

 


