
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

SIKA INDUSTRIJA  
CENIK IZDELKOV 2020 
 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sika industry 
inventing the future 
 

. Sikina divizija Industrija razvija izdelke za lepljenje, tesnjenje, dušenje in ojačevanje za avtomobilsko in 
ladjedelniško industrijo, ter sestavljanje avtobusov, tovornjakov in železniških vozil. Poleg tega smo razvojni 
partner in dobavitelj za proizvodnjo in montažo sendvič plošč, strukturne zasteklitve (steklene fasade), lopatic 
masivnih rotorjev na vetrnicah ter proizvodnjo bele tehnike. Prav tako razvijamo rešitve za popravila lepljenih 
bivalnih enot. Divizija Sika industrija je eden največjih svetovnih dobaviteljev izdelkov za lepljenje, tesnjenje, 
dušenje in ojačevanje za zgoraj navedene industrijske panoge. Deluje kot posebna enota vse od ustanovitve 
sredi 80. let prejšnjega stoletja.  
 
 

Glavna proizvodna področja divizije Sika®Industrija 

 
 
 

 
     

Tesnjenje 
Tesnjenje zmanjša vdor 
prahu, plinov, tekočin, 
toplote in mraza v prazne in 
vmesne prostore. S tem 
povečamo funkcionalnost in 
udobje v notranjih prostorih. 

Lepljenje 
Z lepljenjem trajno 
združimo različne 
materiale. S tem lahko 
skrajšamo proizvodne 
cikle, povečamo 
svobodo pri oblikovanju 
in izdelavi ter izboljšamo 
trajnost končnega 
izdelka. 

Zvočna izolacija 
Z zvočno izolacijo 
zmanjšamo nihanja pri 
trdnih in gibljivih objektih. 
Na ta način nosilne 
strukture in prazne 
prostore zatesnimo pred 
zvočnimi emisijami in 
emisijami hrupa. 

Ojačevanje 
Z ojačevanjem ciljno 
izboljšamo največjo 
obremenitev statično  in 
dinamično obremenjenih 
nosilnih struktur. 

Zaščita 
Z zaščito izboljšamo 
dolgoročno obstojnost 
objektov v gradbeništvu 
in industriji ter ohranimo 
njihovo sestavo in 
lastnosti. 

     

     
     

 

SPREJEMANJE NAROČIL: 
Naročila sprejemamo v pisni obliki na spodnje kontaktne naslove: 
fax: 01/580-95-33  
ali  
e-mail: pogacar.katja@si.sika.com (tel: 01/580-95-15) ali info@si.sika.com  
 

Sika d.o.o. 
Prevale 13  
1236 Trzin  
Fax:01/580-95-33 
info@si.sika.com  
www.sika.com 

Kontakti 

Vodja programa Industrija Robert Zimšek 031/772-852 zimsek.robert@si.sika.com  

Vodja logistike Damijana Logar 031/669-144 logar.damijana@si.sika.com  

Tehnična dokumentacija in 
marketing 

Mojca Erjavec 031/617-321 erjavec.mojca@si.sika.com  

 

ZALOGA IZDELKOV:  
Vsaka tabela vsebuje stolpec z imenom ZALOGA. V primeru da ima izdelek oznako X pomeni, da je predmet stalne zaloge. 
Količina zaloge se prilagaja sezonsko, zato se je potrebno glede dobav uskladiti s službo logistike (z gospo Damijano Logar). 
  

mailto:pogacar.katja@si.sika.com
mailto:info@si.sika.com
mailto:info@si.sika.com
http://www.sika.com/
mailto:zimsek.robert@si.sika.com
mailto:logar.damijana@si.sika.com
mailto:erjavec.mojca@si.sika.com
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Izdelek  
Cena €/kos 

 
Ime / Lastnosti / Razpoložljive 
barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sikaflex®-212 FC 

Univerzalna 1. Komponentna tesnilna masa  

Bela 600 ml vrečka X 20 6,95 €/kos 
Siva 600 ml vrečka X 20 6,95 €/kos 
Črna  600 ml vrečka X 20 6,95 €/kos 

 

 

Sikaflex®-221 

Močna elastična tesnilna masa namenjena tesnjenju in lepljenju. Lahko jo brusimo in prebarvamo.  Ni 
korozivna. Uporaba: Pri proizvodnji motornih vozil, zabojnikov,  nadgradenj tovornjakov, počitniških 
prikolic, avtodomov, ventilacijskih sistemov.... Prav tako je primerna za tesnjenje sanitarnih prostorov, 
ker ne omogoča rasti plesni. Primerna je za uporabo v prehrambeni industriji (NSF R2 certifikat). 
Primerne podlage za lepljenje so les, kovine, različni plastični materiali ter osnovni in končni premazi (2K 
sistemi). Oprijem lahko bistveno izboljšamo z uporabo Sika Aktivatorja 205.  

bela 300 ml kartuša X 12 7,75 €/kos 
siva 300 ml kartuša X 12 7,75 €/kos 
črna 300 ml kartuša X 12 7,75 €/kos 
rjava 300 ml kartuša X 12 7,75 €/kos 
bela 600 ml vrečka X 20 10,19 €/kos 
siva 600 ml vrečka X 20 10,19 €/kos 
črna 600 ml vrečka X 20 10,19 €/kos 
rjava 600 ml vrečka  20 10,19 €/kos 

 

Sikaflex®-223 UV 

Je izdelek, ki se uporablja za lepljenje in tesnjenje plastičnih in kovinskih materialov. Zaradi njegove 
visoke odpornosti proti UV žarkom ga uporabljamo za tesnjenje močno vremensko izpostavljenih spojev. 

črna, bela 600 ml vrečka  20 16,73 €/kos 

 

 

Sikaflex®-228 

Je samoizravnalna tesnilna masa za tesnjenje spojev na tovornih vozilih, vlakih ...  

siva 600 ml vrečka X 20 12,04 €/kos 
 

 

Sikaflex®-252 in SikaFlex® 252 i  

Lepilo je namenjeno konstrukcijskemu lepljenju oz. lepljenju spojev, ki bodo podvrženi visokim statičnim 
- dinamičnim obremenitvam. Površine primerne za lepljenje so les, kovine, zlasti aluminij (tudi 
eloksirani), jeklena pločevina (vključno s fosfatirano, kromirano in pocinkano), temeljni in zaključni 
premazi (2K sistemi), keramika in različne vrste umetnih mas. 

bela 300 ml kartuša X 12 10,19 €/kos 
črna 300 ml kartuša X 12 10,19 €/kos 
rdeča (RAL 3000) 300 ml kartuša X 12 11,05 €/kos 
siva 400 ml vrečka X 12 11,37 €/kos 
bela 600 ml vrečka X 20 13,99 €/kos 
siva 600 ml vrečka X 20 13,99 €/kos 
svetlo siva 600 ml vrečka X 20 13,99 €/kos 
črna 600 ml vrečka X 20 13,99 €/kos 

 

Sikaflex®-254 

Lepilo je namenjeno konstrukcijskemu lepljenju oz. lepljenju spojev, ki bodo podvrženi visokim statičnim 
- dinamičnim obremenitvam. Prednost lepila: Lahko ga uporabljamo kot 1-komponentno lepilo, njegovo 
utrjevanje pa lahko pospešimo tudi s pomočjo SikaBooster paste. 

črna 600 ml vrečka  20 17,90 €/kos 
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Izdelek  Cena €/kos 

 
Ime / Lastnosti / 
Razpoložljive barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje  

 

SikaTack® Panel lepilo 
 Je enokomponentno elastično poliuretansko lepilo. Sposobno je prenašati dinamične obremenitve v 
najtežjih klimatskih pogojih. Uporaba: lepljenje različnih vrst oblog (kompoziti, keramične ploščice, 
HPL, vlaknato,cementne plošče..) pri ventiliranih fasadah. Skupaj z ostalimi materiali sistema SikaTack 
Panel nam omogoča nevidno pritrjevanje fasadnih plošč. 

slonokoščena 600 ml vrečka X 12 16,63 €/kos 
 

 

Sika® Booster 20W-C13  

Je pasta namenjena pospeševanju utrjevanja 1- komponentnih poliureatanov, kot so SikaFlex 254, 
SikaFlex 265 

krem 600 ml vrečka  20 po ponudbi 

 

SikaBond® TF Plus N 

1-komponentna lepilno tesnilna masa za lepljenje Sika Membran folij (Universal, Plus, Outdoor) 

črna 600 ml vrečka  20 10,38 €/kos 

 

Sikaflex®-265 

Je lepilno-tesnilna masa primerna za lepljenje stekel velikega formata na avtobusih, tovornjakih, vlakih 
in drugih posebnih vozilih. Ker je UV stabilna, jo uporabljamo za izdelavo zunanjih vremensko obstojnih 
spojev. Uporabljamo jo pri prvovgradnji in pri popravilih.  

črna 600 ml vrečka X 20 14,40 €/kos 
črna 23 l hobok  1 po ponudbi 
črna 195 l sod  1 po ponudbi 

 

SikaTack®-GO4it 

Hitro lepilo na osnovi poliuretana za lepljenje vetrobranskih stekel. Uporabljamo ga vedno v 
kombinaciji s sredstvi za pripravo površine kot so Sika Aktivator ali Sika Aktivator PRO. Pri robovih 
izpostavljenim koroziji ali pri steklih brez keramičnega roba, je potrebno uporabiti še Sika® Primer-206 
G+P. 

črna 300 ml kartuša X  12 6,16 €/kos 
 črna 600 ml klobasa  X 20 kom  7,25 €/kos 

 

SikaTack®-Drive 60 min  

Hitro lepilo na osnovi poliuretana za lepljenje vetrobranskih stekel. Uporabljamo ga vedno v 
kombinaciji s sredstvi za pripravo površine kot so Sika Aktivator ali Sika Aktivator PRO. Pri robovih 
izpostavljenim koroziji ali pri steklih brez keramičnega roba, je potrebno uporabiti še Sika® Primer-206 
G+P. 

črna 300 ml kartuša X  12 8,08 €/kos 
črna 400 ml vrečka  12 8,45 €/kos 
črna 600 ml vrečka  20 12,68 €/kos 

 

SikaTack®-Drive set 

Komplet za hitro menjavo vetrobranskega stekla.  
Uporaba: Komplet za hitro menjavo vetrobranskega stekla, ki ga sestavlja 300 ml kartuša lepila 
SikaTack Drive®, nastavek za nanos lepila, Sika® Primer 207, žica za izrez stekla, 2 kom SikaCleaner PCA 
gobice, navodila za uporabo. 

črna  X 12 19,38 €/kos 
 
 

 

SikaTack®-GO 4it SET 

Komplet za menjavo vetrobranskega stekla.  
Uporaba: Komplet za menjavo vetrobranskega stekla, ki ga sestavlja 300 ml kartuša lepila SikaTack 
Go4 it®, nastavek za nanos lepila, Sika® Primer 207, žica za izrez stekla, 2 kom SikaCleaner PCA gobice, 
navodila za uporabo. 

  X 12 17,34  €/kos 
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Izdelek Naročanje 

Cena €/kos   

 
Ime / Lastnosti / Razpoložljive 
barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

SikaTack®-Elite  

Lepilo, ki zagotavlja najhitrejše utrjevanje. Varnostni čakalni čas po vgradnji stekla za  vozila z dvojnimi 
airbagi znaša samo 30 min, v 1 uri pa utrdi na raven, ki jo predpisujejo proizvajalci vozil pri originalni 
vgradnji vetrobranskega stekla. Lepilo je dvokomponentno in za ustrezno mešanje  obeh komponent 
potrebujete  Sika PowerCure mixer, Sika PowerCure pištola in sistemski Sika Primer 207. Idealen je za 
menjavo v delavnicah in na terenu. 

črna 600 ml dualna vrečka X 14 22,31 €/kos 

 

SikaFlex 268  Power Cure 

Lepilo, ki zagotavlja najhitrejše utrjevanje. Varnostni čakalni čas po vgradnji stekla za  vozila z dvojnimi 
airbagi znaša samo 30 min, v 1 uri pa utrdi na raven, ki jo predpisujejo proizvajalci vozil pri originalni 
vgradnji vetrobranskega stekla. Lepilo je dvokomponentno in za ustrezno mešanje  obeh komponent 
potrebujete  Sika PowerCure mixer, Sika PowerCure pištola in sistemski Sika Primer 207. Idealen je za 
menjavo v delavnicah in na terenu. 

črna 600 ml dualna vrečka X 14 22,31 €/kos 

 

Sika®PowerCure mixer adapter z nastavkom 

Dinamični mixer za nanos Sika PowerCure lepila. Mixer zagotavlja homogeno zmes komponente A in B 
lepila SikaTack Elite. Zaradi dinamičnega mixerja je odpadek lepila minimalen.   

bel škatla X 14 2,76 €/kos 

 

SikaTack®Move Transportation  

Je enokomponentno poliuretansko lepilo za hladno lepljenje stekel in fugiranje odprtih/vidnih fug na 
avtobusih, tovornih in tirnih vozilih, ter vozilih za posebne namene. Ponuja odlično vremensko obstojnost 
in obstojnost proti čistilnim sredstvom, zagotavlja dobro UV obstojnost in je primeren za lepljenje in 
fugiranje. Uporabljamo ga vedno v kombinaciji s sredstvi za pripravo površine kot so SikaAktivator ali 
SikaAktivator-PRO in Sika® Primer-206 G+P. 

črna 600 ml vrečka X 20 15,20 €/kos 

 

Sikaflex®-515 

Enokomponentna elastična tesnilna masa na osnovi poliuretan hibridov. Zanjo je značilno hitro 
utrjevanje in izjemna odpornost proti UV žarkom in vremenskim vplivom. Uporaba: odlikuje jo 
univerzalna uporaba za izvedbo tesnjenja v notranjih ali zunanjih prostorih, še posebej pa  pri izdelavi 
različnih vrst komercialnih ali specialnih vozil. Zahteva minimalno pripravo površine in zagotavlja dober 
oprijem na različnih materialih kot so kovine, ABS, polikarbonat ali les. Ne vsebuje silikonovih topil in je 
skoraj brez vonja. 

bela 300 ml kartuša  12 7,35 €/kos 
siva 300 ml kartuša  12 7,35 €/kos 
črna 300 ml kartuša  12 7,35 €/kos 
bela 600 ml vrečka  20 10,50 €/kos 
svetlo siva 600 ml vrečka  20 10,50 €/kos 

 

Sikaflex®-521 FC 

Je enokomponentna elastična tesnilna masa na osnovi poliuretan hibrida. Odlikuje jo odličen oprijem in 
izjemna odpornost na vremenske vplive. Uporaba: za različne aplikacije, ki zahtevajo elastičnost, 
odpornost proti staranju in zunanjim vplivom. Dobra oprijemljivost na različne materiale z minimalno 
pripravo površine kot na primer les, kovine, premaze, barve (2-k sistemi), keramiko in plastiko. Lahko ga 
barvamo in brusimo. Ne povzroča korozije in ima visoko električno upornost. Ne vsebuje silikonov, PVC, 
HOS  topil in je skoraj brez vonja. 

transparent 290 ml kartuša  12 9,26 €/kos 
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Izdelek Naročanje 

Cena €/kos   

 
Ime / Lastnosti / Razpoložljive 
barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sikaflex®-521 UV 

Je enokomponentna elastična tesnilna masa na osnovi poliuretan hibrida. Odlikuje jo odličen oprijem in 
izjemna odpornost na vremenske vplive. Uporaba: za različne aplikacije, ki zahtevajo elastičnost, 
odpornost proti staranju in zunanjimi vplivi. Dobra oprijemljivost na različne materiale z minimalno 
pripravo površine na primer les, kovine, premaze, barve (2-k sistemi), keramiko in plastiko. Lahko  
barvamo in brusimo. Ne povzroča korozije in ima električno upornost. Ne vsebuje silikonov, PVC, HOS  
topil in je skoraj brez vonja. 

bela 300 ml kartuša X 12 8,87 €/kos 
siva 300 ml kartuša X 12 8,87 €/kos 
črna 300 ml kartuša X 12 8,87 €/kos 
bela 600 ml vrečka  20 12,00 €/kos 
siva 600 ml vrečka X 20 12,00 €/kos 
črna 600 ml vrečka  20 12,00 €/kos 

 

Sikaflex®-527 AT 

Je univerzalna elastična tesnilna masa za notranje in zunanje tesnjenje avtomobilske karoserije. 
Uporabljamo jo za tesnjenje stikov na karoseriji in tesnjenje prekritih robov pločevine. Prebarvamo jo 
lahko z barvami na vodni osnovi po sistemu mokro na mokro in po tvorbi povrhnjice. Masa ima stabilen 
nanos in odlične obdelovalne lastnosti. 

siva 300 ml kartuša  12 7,34 €/kos 
črna 300 ml kartuša  12 7,34 €/kos 

 

Sikaflex®-529 AT  

Enokomponentna elastična masa na osnovi poliuretan hibridov za tesnjenje stikov in zvarov na vozilih. 
Tesnjenje izvajamo s pomočjo pnevmatske pištole ali ročno s pomočjo čopiča ali lopatice. Združljiva je z 
barvami na vodni osnovi večine svetovnih proizvajalcev. Barvanje lahko poteka po sistemu "mokro na 
mokro" ali na utrjeno maso. S pravilno uporabo lahko dosežemo originalen tovarniški izgled. Odlikuje jo 
hitro sušenje, odpornost proti staranju, dolgoročna vodotesnost. Zagotavlja odlične zvočne in mehanske 
lastnosti.  

oker, črna 290 ml kartuša 17119
6 

12 7,82 €/kos 

 

Sikaflex®-552 

Je hibridna masa namenjena konstrukcijskemu lepljenju oz. lepljenju spojev, ki bodo podvrženi visokim 
dinamičnim obremenitvam. Površine primerne za lepljenje s Sikaflex-552 so les, kovine, zlasti aluminij 
(tudi eloksirani), jeklena pločevina (vključno s fosfatirano, kromirano in pocinkano), keramika in različne 
vrste umetnih mas. Je odporna proti staranju, vremenskim in UV vplivom. Lahko jo brusimo in barvamo. 
Je šibkega vonja, ni korozivna,  ne vsebuje silikonov in PVC-ja. 

bela 600 ml vrečka x 20 14,40 €/kos 
gasilsko rdeča 600 ml vrečka x 20 23,12 €/kos 

 

Sikaflex®-552 AT 

Namenjen je konstrukcijskemu lepljenju oz. lepljenju spojev, ki bodo podvrženi visokim dinamičnim 
obremenitvam. Ima dober oprijem na materiale in podlage, ki se uporabljajo v ličarskih delavnicah, kot 
npr. primerji za kovine, kovine, barvane plastike. Odlikuje ga hitro utrjevanje, lahko ga brusimo in 
barvamo. Je šibkega vonja, ni koroziven, ne vsebuje silikonov in PVC-ja. 

črna 300 ml kartuša  12 9,17 €/kos 
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Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 

 
Ime / Lastnosti / Razpoložljive 
barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sikasil® SG-20 

Visoko učinkovita silikonska tesnilna masa za strukturno lepljenje. Uporaba: predvsem za proizvodnjo 
elementov steklenih fasad. Zanj je značilna visoka mehanska trdnost in odličen oprijem na kovine in 
steklo. Ima odlično stabilnost in UV odpornost. Utrjuje s pomočjo zračne vlage. Namenjen je izključno 
profesionalnim uporabnikom. 

črna 300 ml kartuša X 12 10,68 €/kos 
sivi 600 ml vrečka X 20 18,42 €/kos 
črna 600 ml vrečka X 20 13,46 €/kos 

 

Sikasil® AS-70 

Visoko učinkovita silikonska tesnilna masa za strukturno lepljenje. Uporaba: predvsem za proizvodnjo 
elemenov v industrijskih procesih . Zanj je značilna visoka mehanska trdnost in odličen oprijem na 
kovine in steklo. Ima odlično stabilnost in UV odpornost. Utrjuje s pomočjo zračne vlage. Namenjen je 
izključno profesionalnim uporabnikom. 

črna 600 ml vrečka X 20 16,92 €/kos 

 

Sikasil® WS-605 S 

Visoko učinkovita, silikonska tesnilna masa na nevtralni osnovi. Uporaba: prvenstveno za tesnjenje 
strukturnih fug pri steklenih fasadah.  Odlikuje jo izjemna elastičnost in vremenska obstojnost. Ne 
spušča silikonskih olj. Ustreza IMO zahtevam in je preizkušena s strani IFT rosenheim.  

črna 600 ml vrečka X 20 11,62 €/kos 
 bela 600 ml vrečka X 20 11,62 €/kos 

 

SikaHyflex – 600   

Visoko učinkovita, silikonska tesnilna masa na nevtralni osnovi. Uporaba: prvenstveno za tesnjenje 
strukturnih fug pri steklenih fasadah.  Odlikuje jo izjemna elastičnost in vremenska obstojnost. Ne 
spušča silikonskih olj 

transparent 600 ml vrečka  14 36,66 €/kos 

 

Sikasil® SG-500 

Visoko učinkovita 2-komponentna silikonska tesnilna masa za strukturno lepljenje. Uporaba: predvsem 
za proizvodnjo elementov steklenih fasad. Zanjo je značilna visoka mehanska trdnost in odličen oprijem 
na kovine in steklo. Ima odlično stabilnost in UV odpornost. Utrjuje z reakcijo komponent. Namenjena 
je izključno profesionalnim uporabnikom. Izpolnjuje standarde: :EOTA ETAG 002, EN 13022 i ASTM C 
1184 

črna 490 ml dvojna kartuša  8 36,66 €/kos 
Črna  / Komp. A 260 kg sod +Komp. B 20 kg hobok 
Sod A 260 kg  

 komplet 9,98 €/kg mix 

 

SikaSil WT-66 

Lepilo, na osnovi nevtralnega silikona, ki je namenjeno strukturnemu lepljenju izolacijskih stekel v okvir. 
Ker lepilu dovajamo vlago v obliki gela zagotovimo hitrejše utrjevanje neodvisno od zračne vlage. Lepilo 
je dvokomponentno in za ustrezno mešanje  obeh komponent potrebujete  Sika PowerCure mixer, Sika 
PowerCure Dispenser. 

črna 600 ml power cure pack X 14 24,48 €/kos 

 

SikaSil-IG-25 HM Plus  

Sika Sil IG-25 HM Plus je visoko modularna 2Komp. Silikonska lepilno tesnilna masa namenjena izdelavi 
sekundarnega lepilno tesnilnega spoja pri steklenih fasadah. Odlikuje jo nizka permeabilnost za pline 
kot so Argon in Kripton, Dobra obdelovalnost in nižja poraba zaradi visokega modula.  

Črna / Komp. A 260 kg sod +Komp. B 20 kg hobok 
600 ml power cure pack 
X 
14 

7,5 €/kg mix 
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2 - komponentna poliuretanska lepila 
 
 

 

Izdelek Naročanje 

Cena €/kos   

 
Ime / Lastnosti / Razpoložljive 
barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

SikaPower®-2915 

Dvokomponentno lepilo za hitro in enostavno popravilo večine plastičnih delov avtomobilov, kot so 
odbijači, spojlerji, maske, nosilci luči. Uporablja oz. pripravi se v pištoli v plastičnem statičnem 
mešalniku, v katerem se obe komponenti primerno premešata. Primerno je za lepljenje različnih 
plastičnih materialov, kot so ABS, polikarbonat, poliamid, PPO, SAN, NORYL GTX ®, kot tudi kovine, lesa, 
keramike in stekla, vendar je potrebno oprijem predhodno preizkusiti.  Lahko ga prebarvamo ali 
prebrusimo. 

črna 50 ml dvojna kartuša  X 12 10,76 €/kos 

 

SikaPower®-2930 

Dvokomponentno lepilo za hitro in enostavno popravilo večine plastičnih delov avtomobilov, kot so 
odbijači, spojlerji, maske, nosilci luči. Uporablja oz. pripravi se v pištoli v plastičnem statičnem 
mešalniku, v katerem se obe komponenti primerno premešata. Primerno je za lepljenje različnih 
plastičnih materialov, kot so ABS, polikarbonat, poliamid, PPO, SAN, NORYL GTX ®, kot tudi kovine, lesa, 
keramike in stekla, vendar je potrebno oprijem predhodno preizkusiti.  Lahko ga prebarvamo ali 
prebrusimo. 

črna 450 ml dvojna kartuša   12 10,98 €/kom 

 

SikaForce®-7720 L 45  

SikafForce®-7720 L45se uporablja za lepljenje profilov in konstrukcij sendvič panelov iz poliestra 
ojačanega s steklenimi vlakni, lesa, kovin, keramičnih materialov in predhodno obdelanih plastičnih 

mas. 

bež 415 ml dvojna kartuša   12 18,12 €/kom 

 

SikaForce®-7100 L60 

Večnamensko enokomponentno lepilo za proizvodnjo sendvič panelov. Uspešno spaja različne 
materiale kot npr. kovino, aluminij, les s sredico iz polistirena, poliuretana, mineralne volne ali lesa. 
Odlikuje ga dolg odprti čas, ki nam zagotavlja ustrezno pripravo materialov pred lepljenjem in relativno 
hitro utrjevanje. Utrjuje s pomočjo zračne vlage. Odlikuje ga nizka viskoznost zato ga je tudi enostavno 
nanašati. Na razpolago so tudi različice z daljšim ali krajšim odprtim časom.  

bež  450 ml dvojna kartuša   12 8,99 €/kg 

 

 
 

SikaForce®-7110 L55 
Večnamensko enokomponentno lepilo za proizvodnjo sendvič panelov. Uspešno spaja različne 
materiale kot npr. kovino, aluminij, les s sredico iz polistirena, poliuretana, mineralne volne ali lesa. 
Odlikuje ga dolg odprti čas, ki nam zagotavlja ustrezno pripravo materialov pred lepljenjem in relativno 
hitro utrjevanje. Utrjuje s pomočjo zračne vlage. Ima tudi IMO certifikat za aplikacije v ladjedelništvu. 
Na razpolago so tudi različice z daljšim odprtim časom.  

bež 25 kg vedro   kos 7,11 €/kg 
bež 265 kg   kos  6,80 €/kg 

 

 
 

SikaForce®-7140 L50 
Večnamensko enokomponentno lepilo za proizvodnjo sendvič panelov. Uspešno spaja različne 
materiale kot npr. kovino, aluminij in les s sredico iz mineralne volne. Odlikuje ga dolg odprti čas, ki  
zagotavlja ustrezno pripravo materialov pred lepljenjem in relativno hitro utrjevanje. Utrjuje s pomočjo 
zračne vlage. Ob utrjevanju lepilo rahlo zapeni, kar nam omogoči še dodatno globinsko sidranje in 
močnejšo povezavo lepljencev.  

črna 200kg sod  X  9,03 €/kg 
 

 
 

SikaForce®-7710 L35 (Komp. A) 
- Večnamensko lepilo  uporabljamo za lepljenje sendvič panelov pri katerih  kot oblogo uporabljamo 

pločevino, aluminij, les, kot polnilo pa  mineralno volno, polistiren, poliuretan ali les. Utrjuje na sobni 
temperaturi. Ne vsebuje topil. Ima dolg odprti čas in kratek čas stiskanja. 

bež 25 kg vedro X  4,47 €/kg 
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 Naročanje 
Cena €/kos 

 Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

 
 

SikaForce®-7712 L80 (Komp. A) 
Večnamensko lepilo  uporabljamo za lepljenje sendvič panelov pri  katerih  kot oblogo uporabljamo 
pločevino, aluminij, les, kot polnilo pa    mineralno volno, ekstrudiran ali ekspandiran polistiren, 
poliuretan ali les. Utrjuje na sobni temperaturi. Ne vsebuje topil. Ima dolg odprti čas in kratek čas 
stiskanja. Odlikuje ga nizka viskoznost zaradi zato ga je mogoče lažje nanašati. Mešalno razmerje A:B  
znaša 100:26 (utežno) ali 100:30 (volumsko). Obstaja tudi hitrejša verzija lepila SikaForce®7712 L35. 

krem  25 kg vedro X kos 5,62 €/kg 

 

 
 

SikaForce® 335 GG ( Komp. A) Kot trdilec uporabite SikaForce®-7010 
Samoizravnalna, 2- komponentna masa za zalivanje steklenih ograj in sten. Uporaba: za zalivanje 
steklenih ograj in sten v kovinske U profile in betonske utore. Utrjuje pri sobni temperaturi, ne vsebuje 
topil in ima dolg odprti čas, ki olajša vgradnjo. Ne reagira s steklom, PVB folijo in preprečuje pokanje 
stekla zaradi koncetrirane točkovne obremenitve (kot npr. pri mehanskem utrjevanju). Uporabljamo jo 
pri utrjevanju ravnega in laminiranega stekla. Primerna za zunanjo in notranjo uporabo.  Pri zunanji 
uporabi je potrebno vidni stik še dodatno fugirati z UV stabilnim silikonom Sikasil® WS-605 S. Mešalno 
razmerje A:B znaša 100:19 (utežno) ali 100:25 (volumsko). 

krem 25 kg vedro X kos 5,99 €/kg 

 

SikaForce®-7010 (Komp. B) 
 Osnovni trdilec za dvokomponentna SikaForce® lepila je tekočina temno rjave barve, ki ne vsebuje topil. 
Uporablja se kot trdilec pri večini lepil produktne skupine SikaForce. Razmerje mešanja A:B znaša 100:19 
( utežni) ali 100:25 (volumski). 

rjav 5 kg vedro X kos 9,15 €/kg 
rjav 20 kg vedro X Kos 8,37 €/kg 
rjav 250 kg sod  kos 7,37 €/kg 

 

SikaForce®-7900  
 Je dvokomponentno lepilo na osnovi poliuretana. Razmerje med komponento A : B = 1 : 1  pravilno 
mešanje dosežemo s pomočjo statičnega mikserja ki ga privijemo na dualno kartušo. Material je 
namenjen konstrukcijskemu lepljenju kotnih spojev aluminija  (surovega in prašno barvanega) pri 
proizvodnji aluminjastega stavbnega pohištva.  

Mix  A+B ( bež )  600 ml dvojna kartuša  X 12 16,99 €/kos 

2 - komponentna akrilatna lepila  

 

SikaFast®-5211 NT 

Dvokomponentno, hitro sušeče lepilo, narejeno na podlagi Sika ADP tehnologije. Zagotavlja visoko mehansko 

trdnost in prožnost spojev. Ima dober oprijem na različnih podlagah kot so stekla, kovine in plastike. Izenačuje 

tolerance do 3 mm. Ustreza NSF in R2 standardu za naključen stik z živili. Opomba: za uporabo lepila je potrebno 
uporabiti ustrezno pištolo (večjo za 250 ml kartušo in manjšo za 50 ml kartuše lepila). Na kartušo je treba namestiti 
ustrezen statični mešalnik (večji ali manjši, odvisno od velikosti kartuše).  Odprti čas  3 min., čas sušenja 10 
min. 

siva 10 ml dvojna kartuša  X 12 11,03 €/kos 
siva 
 

250 ml dvojna kartuša  X 12 46,39 €/kos 
 
 
 

 

SikaFast®-5215 NT 

Dvokomponentno, hitro sušeče lepilo, narejeno na podlagi Sika ADP tehnologije.Odprti čas  5 min., čas sušenja 
15 min. 

siva 50 ml dvojna kartuša  X 12 17,48 €/kos 
siva 250 ml dvojna kartuša  X 12 46,39 €/kos 

 

SikaFast®-5221 NT 

Dvokomponentno, hitro sušeče lepilo, narejeno na podlagi Sika ADP tehnologije. 

Odprti čas  10 min., čas sušenja 20 min. 

siva 250 ml dvojna kartuša  X 12 46,39 €/kos 
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Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 
 

 
Ime / Lastnosti / Razpoložljive 
barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

SikaFast®-3131 

Dvokomponentno metilmetakrilatno lepilo MMA, Odlikuje ga hitro utrjevanje, visoka trdnost, visok raztezek 
pri pretrgu ( v primerjavi z ostalimi MMA lepili). Odličen oprijem na širok spekter podlag kot so kovine 
plastike, barvane površine.  Odprti čas cca. 10 min., čas sušenja cca.50 min. 

siva 490 ml dvojna kartuša   12 46,39 €/kos 

 

Mikser za Sika Fast 

Statični mikser 50 ml vrečka po 10 kosov X 1 0,64 €/kos 

Statični mikser 250 ml kos X 1 1,81 €/kos 

 

Sika® AD-Prep 

Brezbarvno čistilo za aktiviranje podlage pred nanosom lepil SikaFast ® -5000 serije. Je posebej razvito 
sredstvo za čiščenje in aktiviranje različnih vrst neporoznih podlag. Minimalni čas sušenja 3 minute. 

transparent doza 250 ml X 6 12,12 €/kos 

Époksi-poliuretan hibrid  

 

SikaPower®-415 P1 

Enokomponentna tesnilna masa za hladno nanašanje, ki utrjuje z vlago ali toploto, utrjuje pa s toploto, 
npr. v CDP pečici, pri čemer tvori elastomer. Izdelana na osnovi epoksidnih in poliuretanskih smol. 
Namenjena je tesnjenju kovinskih stikov. Predutrjevanje se vrši pri sobni temperaturi, oblikuje se tanka 
kožica, ki se dokončno utrdi po izpostavljenosti vlagi ali  povišani temperaturi. 

črna 300 ml kartuša X 12  24,43 €/kos 
 

 

SikaSense®-4300 FD 

Kontaktno lepilo na osnovi poliuretanske disperzije. Odlikuje ga visoka začetna trdnost in odpornost 
proti mehčalom. 

 4 kg vedro X 1 16,00 € / kg 

 

SikaCure®-4900, -4901, -4909 

Trdilec za SikaSense kontaktna lepila. 

 
doza  0,2 kg  1 58,60 € / kg 
doza 1,25 kg   1 43,90 € / kg 

 

SikaSense®-4600 

Kontaktno lepilo na osnovi topil . 

 5 kg vedro   1 12,60 € / kg 

 

SikaSense®-4615 

1-komponentno lepilo na osnovi toluena.  

 5 kg vedro  1 14,85 € / kg 
 5 kg vedro  1  13,36 € / kg  

Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 
 

 
Ime / Lastnosti / Razpoložljive 
barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

SikaLastomer®-710  

Tesnilna masa na osnovi butila. Uporaba: za  plastično tesnjenje razstavljivih spojev kot npr. tesnjenje 
gumijastih profilov pri vetrobranskih in drugih steklih, razstavljivih delih kovinskih konstrukcij. 
 

bela 310 ml kartuša  12 5,30 €/kos 
črna 310 ml kartuša X 12 5,30 €/kos 
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Zaščita vozil  

Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 
 

 
Ime / Lastnosti / Razpoložljive 
barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sikagard®-6060/S 

je vzdržljiv tiksotropen premaz na osnovi bitumna. Odlikujejo ga odlične protikorozijske lastnosti in 
zvočna izolacija. Primeren je za zaščito podvozja,  prepriča z izjemnimi lastnostmi uporabe in s svojo 
odlično končno izvedbo.  

črna doza pištolska 1 l  12 6,64 €/kos 
črna sprej 500 ml  12 6,24 €/kos 

 

Sikagard®-6440/S 

Izdelek 2 v enem. Sredstvo za zaščito podvozja in pred udarci kamenja. Omogoča več različnih aplikacij 
z enim proizvodom. Mogoče je proizvesti različne teksture, s čimer omogoča izvedbo originalnega 
tovarniškega izgleda. Lahko ga prebarvamo. Ima dober površinski oprijem, visoko abrazijsko odpornost, 
dolgoročno zavira nastanek korozije in zmanjšuje vibracije. Izpolnjuje standard VOC EU 2004/42/EC. 
Področje uporabe: zaščita občutljivih barvanih in nebarvanih površin, kot  npr. pragov, robov, odbijačev 
in podvozja.  

Črna, siva doza pištolska 1 l  12 6,61 €/kos 
črna sprej 500 ml  12 4,74 €/kos 

 

Sikagard®-6470/S 

Visoko učinkovito sredstvo za zaščito pred udarci kamenja.  
Omogoča enostavno, hitro in popolno obnovo originalnega tovarniškega videza. Sredstvo je 
kompatibilno z večino barv na vodni osnovi svetovno znanih proizvajalcev barv. Nanos barve je mogoč 
že 1 uro po nanosu. Odlikuje ga visoka abrazijska odpornost in trajnost zaščite. Odlično prenaša kritične 
obremenitve kot so visoke in nizke temperature, zmanjšuje hrup in vibracije. Izpolnjuje standard VOC 
EU 2004/42/EC. Ne vsebuje topil in težkih kovin, prav tako pa nima vpliva na premaze na osnovi PVC-
jev. 

Črna, siva doza pištolska 1 l  12 8,14 €/kos 
 črna sprej 500 ml  12 7,19 €/kos 

 

Sikagard®-6220/S 

Visoko učinkovit vosek za zaščito votlih prostorov na vozilih. Ima izvrstne kapilarne lastnosti, hkrati pa 
rahlo penetrira v mikropore, kar pomeni, da je odlično sredstvo za dolgotrajno zaščito kritičnih delov na 
vozilu. Zelo hitro doseže formiranje zaščitnega sloja, ki nima tendence kapljanja. Dobro zaščito 
karoserije nudi tudi pri ekstremnih pogojih kot so nizke ali visoke temperature, prav tako pa odlično 
prenaša  slano atmosfero. Odbija vodo in vlago, s čimer nudi dolgotrajno korozijsko zaščito. Izpolnjuje 
VOC EU 2004/42/EC. Ne vsebuje topil in težkih kovin. Področja uporabe: zaščita votlih delov in prostorov 
na vozilu kot npr. vrat, pokrova motorja, prtljažnika ter različnih karoserijskih prostorov.  

rumenkasta 
doza pištolska 1 l  12 7,80 €/kos 

sprej 500 ml  12 4,80 €/kos 

 

Sikagard®-6250/S 
 Visoko učinkovit tiksotropen vosek za zaščito votlih prostorov na vozilih. Ima izvrstne kapilarne lastnosti, 
hkrati pa rahlo penetrira v mikropore, kar pomeni, da je odlično sredstvo za dolgotrajno zaščito kritičnih 
delov na vozilu. Zelo hitro doseže formiranje zaščitnega sloja, ki nima tendence kapljanja. Dobro zaščito 
karoserije nudi tudi pri ekstremnih pogojih kot so nizke ali visoke temperature, prav tako pa odlično 
prenaša  slano atmosfero. Odbija vodo in vlago, s čimer nudi dolgotrajno korozijsko zaščito. Izpolnjuje 
VOC EU 2004/42/EC. Ne vsebuje topil in težkih kovin. Področja uporabe: zaščita votlih delov in prostorov 
na vozilu kot npr. vrat, pokrova motorja, prtljažnika ter različnih karoserijskih prostorov.  

bela 
doza pištolska 1 l  12 11,17 €/kos 

 sprej 500 ml  12 6,25 €/kos 
   



12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 
 

 Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sikapower ®-4720 
 je dvokomponentno  epoksidno lepilo primerno za lepljenje panelov, ki so izpostavljeni visokim dinamičnim 
obremenitvam na predelih kot so vrata, zadnji del karoserije, streha ali zadnji bok. Podlage za lepljenje so 
kovine, še posebej aluminij (vključno z eloksiranim in valjanim aluminijem), kot tudi hladno valjanim 
aluminijem kot tudi FRP podlage. 

črna 
Kartuša 195 ml  12 44,00  €/kos 

 

 

Statični Mixer za SikaPower 4720 
 Dodatni statični mixer za SikaPower 4720  

črna Paket 15 kom   kos 1,10 €/kos 

 
Navtični program 
 

Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 
 

 Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sikaflex®-290i DC PRO 

Elastična tesnilna masa, posebej razvita za fugiranje tesnilnih spojev in utorov med letvicami pri lesenih 
palubah iz tikovine, iroka, mahagonija in ostalih vrst lesa. Je izrazito odporna na UV svetlobo ter sladko in slano 
vodo. Lahko jo brusimo, kar omogoča odlično končno obdelavo za notranjo in zunanjo uporabo. Pred nanosom 
mase je potrebno podlago pripraviti s Sika Primer-jem 290DC. Izpolnjuje zahteve IMO. Verzija v kremno beli 
barvi je na voljo pod imenom SikaMarine® ISP-920. Glede na potrebe se tikove palube in terase vzdržujejo s 
Sika kolekcijo za nego tika in sicer s Sika ® Teak Oil, Sika ® Teak Cleaner in Sika ® Teak Brightener. 

črna 300 ml kartuša X 12 8,71 €/kos 
črna 600 ml vrečka X 20 13,82 €/kos 

 

Sikaflex®-291i 

Večnamenska, elastična tesnilna masa za lepljenje in tesnjenje v navtiki. Uporabljamo jo za zunanje in notranje 
prostore. Odporna je na staranje. Ni elektro prevodna. Primerne podlage: les, kovina, primerji za kovine, 2 - K 
premazi za kovine, keramika, plastika, poliesterski laminat, ... Oprijem bistveno izboljšamo z uporabo Sika® 
Aktivatorja-205. Ustreza »IMO«  regulativi.  

Bela, črna 70 ml tuba X 24 4,18 €/ kos 
bela 300 ml kartuša X 12 7,80 €/kos 
črna 300 ml kartuša X 12 7,80 €/kos 

 
 
 

 

Sikaflex®-292i 
Primeren za konstrukcijsko lepljenje pri proizvodnji plovil, ki so izpostavljena velikim dinamičnim 
obremenitvam. Ima zelo dober oprijem na podlagah kot so kovine, zlasti aluminij (vključno z eloksiranim), 
temeljni premazi in prekrivni laki (2-K  sistemi ), keramični materiali in umetne mase (s steklenimi vlakni ojačan 
poliester itd.). Ustreza zahtevam IMO.  

bela 300 ml kartuša X 12 10,89 €/kos 
bela 600 ml vrečka X 12 17,15 €/kos 
črna 
 

600 ml vrečka X 20 17,15 €/kos 

 

Sikaflex®-591 
je tesnilna masa, ki temelji na Sikini tehnologiji Silane Terminated Polymer (STP). Odlikuje jo odlična vremenska 
odpornost in odličen oprijem ob minimalni pripravi površine. Namenjena je splošnim aplikacijam tesnjenja in 
odpornost proti nastankom plesni. Ima IMO certifikat.   

črna 300 ml kartuša X 12 kom 12,00 €/kos 
bela 300 ml kartuša X 12 kom 12,00 €/kos 
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Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 
 

 Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sikaflex®-295 UV 
Lepilo razvito za lepljenje in tesnjenje organskega stekla (Polikarbonatno in PMMA steklo). Zaradi visoke 
odpornosti proti UV žarkom in barvne obstojnosti ga  lahko uporabljamo tudi za tesnjenje močno izpostavljenih 
spojev. Primeren je tako za prvo vgradnjo  (OEM), kakor za menjave stekla. Primerne podlage so aluminij (svetel 
ali eloksiran), GRP (poliestrska smola), nerjavno jeklo, les, dvokomponentni premazi, umetni materiali za 
zasteklitev (PC, PMMA). Ustreza zahtevam IMO. Pred uporabo je obvezna predpriprava površine s Sika® 
Primer-209 D. 

črna 300 ml kartuša X 12 13,88 €/kos 
bela 300 ml kartuša X 12 12,24 €/kos 
črna 600 ml vrečka X 12 22,40 €/kos 
bela 400 ml vrečka X 12 13,16 €/kos 

 

Sikaflex®-296 
Elastično lepilo posebej razvito za lepljenje mineralnih stekel ( varnostna, laminirana, izolacijska) pri gradnji 
plovil.  
Uporaba: Visoko učinkovito lepilo za lepljenje različnih tipov mineralnega stekla v navtiki. Pred uporabo je 
obvezna predpriprava s Sika® Aktivator-jem in po potrebi še s prednamazom Sika® Primer 206 G+P. Okvir je 
tako potrebno pripraviti na ustrezen način, odvisno od materiala in zaključnega premaza okvirja. Uporabljamo 
ga za   prvo vgradnjo, kakor tudi za zamenjavo. Odlikuje ga visoka UV obstojnost in odpornost na staranje in 
atmosferske vplive. Odlikuje ga fina reologija, ki omogoča dobro zaglajevanje in odličen izgled fuge.  
Ne vsebuje topil in PVC-ja. Ustreza zahtevam IMO. 

črna 600 ml vrečka X 20 17,84 €/kos 

 

Sikaflex®-298 FC 

Samorazlivno lepilo za sistem polnega lepljenja tika. Odlikuje ga elastičnost, možnost zmanjšanja vibracij ter 
dolg odprti čas. Primerne podlage: vodoodporne plošče, palubne obloge iz sintetičnih smol, poliesterski 
laminat, aluminij, železo, epoksi antikorzijski premaz. Ustreza zahtevam IMO. 

Črna, rjava 600 ml vrečka X 20 13,31 €/kos 
črna vedro 10 l  X 1 14,10 €/l  

 
Sredstva za pripravo površin 
 

Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 
 

 Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sika® Aktivator- 100 (prej Sika Aktivator) 

Sredstvo za čiščenje in aktiviranje podlage pred nanosom lepila za avtomobilska stekla.  Uporaba: mineralno 
steklo in karoserijski rob vozila obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken ali z vpojnim papirjem, ki ga navlažite s 
čistilom Sika®Aktivator. Aktivator nanesite zvezno  in samo enkrat. Po nanosu Sika®Aktivatorja takoj še enkrat 
obrišite mesto aktivacije s čisto, suho papirnato brisačo, ki ne pušča vlaken. Krpo ali papir po vsakem potegu 
zamenjajte. Čas sušenja je 10 min. 

transparent doza 30 ml  X 24 6,21 €/kos 
transparent doza 250ml X 6 12,64 €/kos 
transparent doza 1 L X 4 24,41 €/kos 

 

Sika® Aktivator PRO  

Sredstvo je posebej razvito za čiščenje in aktiviranje podlage pred nanosom lepila za avtomobilska stekla. 
Uporabljamo ga preko celega leta, brez posebnih zahtev za zimske razmere.. Lahko ga uporabljamo v delavnici 
ali na terenu. Uporaba: mineralno steklo in karoserijski rob vozila obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken ali 
vpojnim papirjem, ki ga navlažite s čistilom Sika®Aktivator PRO. Aktivator nanesite zvezno in samo enkrat. Po 
nanosu Sika®Aktivatorja takoj še enkrat obrišite mesto aktivacije s čisto, suho papirnato brisačo, ki ne pušča 
vlaken. Krpo ali papir po vsakem potegu zamenjajte. Čas sušenja je 3 min. 

transparent doza 250 ml   X 6 13,76 €/kos 
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Izdelek 
 

Naročanje 
Cena €/kos 
 

 Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sika® AD-Prep 

Brezbarvno čistilo za aktiviranje podlage pred nanosom lepil SikaFast ® -5000 serije. Sredstvo je posebej razvito 
za čiščenje in aktiviranje različnih vrst neporoznih podlag pred lepljenjem s SikaFast lepili. Minimalni čas 
sušenja 3 min. 

transparent doza 250 ml   X 6 12,12 €/kos 

 

Sika® Aktivator-205 (prej Sika® Cleaner-205) 

Sredstvo za čiščenje in aktiviranje neporoznih površin. Uporaba:  za čiščenje in aktiviranje večine neporoznih 
površin (npr. kovine, keramične ploščice, lakirane površine, steklo..) pred lepljenjem in tesnjenjem s PU 
proizvodi ali pred nanosom ustreznega prednamaza Sika® Primer. Čas sušenja cca. 10 min., čas aktivacije max. 
2. uri. Za seboj pušča belkasto sled, kar je še posebej pomembno pri uporabi na steklu in prozornih materialih. 
Nanaša se s čisto krpo in papirjem za čiščenje, ki ne pušča dlačic. 

transparent doza 250 ml  X 6 14,48 €/kos 
transparent doza 1 L X 4 18,65 €/kos 
transparent doza 5 L X 1 14,68 € /l 

 

Sika® Cleaner P 

Sredstvo za čiščenje in aktivacijo neporoznih podlag pred lepljenjem Sika® Sil izdelkov. Ne pušča bele sledi. 

transparent doza 1L  1 12,97 €/kos 

 

Sika® CleanGlass 

Sredstvo za čiščenje vetrobranskega stekla in karoserijskega roba pred aktivacijo s Sika® Aktivator ali Sika® 
Aktivator PRO. 

 vedro 25 L  1 2,30 € /l 

 

Sika® Primer-206 G+P 

Črni prednamaz za mineralno steklo, poliesterski laminat, kovine in različne plastične površine (razen 
polikarbonata in pleksija). Uporaba: na podlagah nagnjenih h koroziji. Nanašamo ga v tankem, enkratnem 
nanosu. Za izboljšanje oprijema na steklu, keramičnem robu ter plastiki in kovinah. Minimalen čas sušenja je 
10 min. Sika®Primer-206 G+P je verzija z dolgim odprtim časom do maksimalno 3 mesece brez reaktivacije. 
Vgradnja: dozo dobro pretresite  in nanesite tanek sloj s čopičem ali filc aplikatorjem. 

črna doza 30 ml  x 24 6,18 €/kos 
črna doza 100 ml X 8 11,68 €/kos 
črna doza 250 ml   X 6 23,28 €/kos 
črna doza 1 L X 4 61,37 €/kos 

 

Sika® Primer-207 

je črn tekoč primer, ki je bil razvit posebej za pripravo površin za pred lepljenjem s Sika® poliuretanskimi lepilno 
tesnilnimi masami. Ta primer zagotavlja odličen oprijem na mnogih podlagah brez predhodne uporabe 
Aktivatorja. Sika®Primer-207 zagotavlja hitro sušenje in gradnjo oprijema. Uporablja za boljši oprijem na 
širokem spektru podlag kot npr. na steklu, steklu s keramičnim robom, plastičnih masah, barvanih površinah, 
kovinah, in e-barvanih površinah. Nanos s filc aplikatorjem. Čas sušenja 3 min. 

črna doza 30 ml   24 8,03 €/kos 
črna doza 250 ml   X 6 20,91 €/kos 
črna doza 1 L  4 59,16 €/kos 

 

Sika® Primer-209 D 

Primer posebej razvit za podlage iz pleksija in polikarbonata. Uporaba: nanašamo ga v tankem, enkratnem 
nanosu. Lahko gauporabljamo na podlagah iz ABS-a, PVC- ja, poliesterskega laminata. Minimalni čas sušenja je 
30 min. Vgradnja: dozo dobro pretresite in nanesite tanek sloj s čopičem ali filc aplikatorjem. 

črna doza 250 ml   X 6 24,82 €/kos 

 

Sika® Primer-209 N 

Je črno pigmentirana tekočina z nizko viskoznostjo, ki utrdi zaradi reakcije z zračno vlago. Uporabljamo ga za 
pripravo lakiranih površin PC in PMMA stekla in plastičnih podlag za lepljenje z izdelki Sikaflex®. 

črna doza 250 ml    6 24,82 €/kos 
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Izdelek 
 

Naročanje 
 
Cena €/kos  Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sika® Primer-210 

Primeren za neporozne kovinske podlage. Uporaba:  za izboljšanje oprijema  Sikaflex lepilnih mas na različnih 
kovinah kot so aluminij, galvanizirano jeklo, na umetnih masah in drugih podlagah. Primeren je za izboljšanje 
oprijema tudi na podlagah, ki jih bomo lepili in tesnili s SikaSil lepilno tesnilnimi masami. Nanos: s čopičem ali filc 
aplikatorjem nanesite tanek a pokriven sloj primerja. Pri nanosu bodite pozorni, da z enkratnim nanosom 
nanesete dovolj primerja. Ne uporabljajte ga na poroznih podlagah. 

transparent doza 250 ml   X 6 21,97 €/kos 
transparent doza 1 l X 4 37,88€/kos 

 

Sika® Primer-215 

Prednamaz za različne plastične materiale (razen za polikarbonate in pleksi stekla). Uporaba: namenjen je 
uporabi na podlagah kot so različne vrste umetnih mas (npr. PE s steklenimi vlakni-GRP), epoksi smola, PVC, ABS, 
les in ostali porozni materiali. Minimalni čas sušenja je 30 min. Nanašamo  ga s čopičem ali filc aplikatorjem. 

transparent doza 250 ml   X 6 19,19 €/kos 
transparent doza1 L X 4 41,37 €/kos 

 

Sika® Primer-290 DC 

Primer za pripravo lesenih površin. Uporaba: za izboljšanje oprijema na različnih lesenih podlagah, predvsem tiku, 
pluti in podobnih materialih. Minimalni čas sušenja je 30 min. 

transparent doza 250 ml   X 6 17,33 €/kos 
transparent doza 1 l X 4 39,45 €/kos 

 

Sika® Remover-208 

Sredstvo za čiščenje in odstranjevanje neutrjenega Sikaflexa iz orodja in neporoznih površin. Uporaba: čisto 
tkanino ali papir za čiščenje, ki ne pušča dlačic navlažite s Sika® Remover-208 in obrišite orodje in gladke površine 
na katerih je še neutrjena masa Sikaflex. Uporabimo ga lahko tudi za predčiščenje na neporoznih površinah pred 
lepljenjem, ki so kontaminirane z olji ali ostalimi trdovratnimi nečistočami. V tem primeru je potrebno počakati, 
da Sika® Remover-208 popolnoma izhlapi. Pred lepljenjem pa je potrebno lepilno površino očistiti s Sika® Aktivator-
205. 

transparent doza 1 l X 4 13,32 €/kos 
transparent doza 5 l X 4 8,35 €/l 

Ročne pištole  

Izdelek 
 

Naročanje 
 
Cena €/kos  Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

 

Pištola SikaPowerflow 400ml 

Ročna pištola za aplikacijo nizko, srednje in visoko viskoznih lepilno tesnilnih mas. Ob dodatni montaži potisnega 
krožnika  jo lahko uporabimo tudi za iztiskanje iz 400 ml vrečk. 

 kos X 1 46,95 €/kos 
 

 

PištolaSikaPowerflow 600ml 

Ročna pištola za aplikacijo nizko, srednje in visoko viskoznih lepilno tesnilh mas. Pištolo lahko uporabimo za 
iztiskanje  iz 300 ml kartuš ter 400 ml in 600ml vrečk. 

 kos X 1 62,20 €/kos 
 

 

Pištola SikaFast® 50ml 

Pištola za aplikacijo SikaFast mase iz 50 ml kartuše. 

 kos X 1 34,38 €/kos 
 

 

Pištola SikaPower® 50 ml 

Pistola za aplikacijo lepilne mase SikaPower-2900 serije iz 50 ml kartuše. 

 kos X 1 34,06 €/kos 

Pnevmatske pištole  
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Izdelek Naročanje 

Cena €/kos   

 
Ime / Lastnosti / Razpoložljive 
barve 

Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Pištola Sika AirFlow 300ml 

Pnevmatska pištola za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz 300 ml kartuš. 

 kos X 1 131,67 €/kos 

 
 

Pištola Sika AirFlow 400ml 

Pnevmatska pištola za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz 400 ml vrečk. 

 kos * X 1 161,02 €/kos 

 

Pištola Sika AirFlow 600ml 

Pnevmatska pištola za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz 600 ml vrečk. Primerna za aplikacijo nizko, srednje in 
visoko viskoznih lepilno tesnilnih mas 

 kos X 1 161,02 €/kos 

 

Ročna Pištola za SikaFast®250ml 

Ročna pištola za SikaFast lepila za aplikacijo iz 250 ml kartuš 

 kos X 1 191,02 €/kos 

 

Pnevmatska pištola za SikaFast®250ml  

Ročna pištola za SikaFast lepila za aplikacijo iz 250 ml kartuš 

 kos X 1 390,00 €/kos 

 

Sika® Spray Gun 290ml 

Pištola za aplikacijo Sikaflex – 529 mase iz 290 ml kartuš. Masa nam omogoča izvedbo originalnega videza mase 

 kos X 1 150,00 €/kos 
 

 

Sika® ACS baterijska pištola 600ml  

Akumulatorska pištola za aplikacijo vseh vrst tesnilnih mas (nizko, srednje in visoko viskoznih). 
Primerna je za aplikacijo lepilno tesnilnih  mas iz vrečk in kartuš. Odlikuje jo visoko zmogljiva baterija. 

600 ml vrečka kos X 1 484,39 €/kos 
Baterija 12 V / 2.0 Ah kos X3 1 67,33 €/kos 

 

 

Sika® Power Cure dispenser  

Akumulatorska pištola za aplikacijo lepil SikaTack Elite in Sika Flex 268 Power Cure lepil  
 

600 ml vrečka kos X 1 1450 €/kos 

 

Nastavek Cox za 600 ml vrečke 

Plastični nastavek za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz 600 ml vrečk. Odlikuje ga posebna zasnova na notranji 
strani, ki omogoči samodejno odpiranje vrečk ob montaži. 

 vrečka 100 kosov X 100 0,80 €/ kos 

 

Nastavek ScheibenKlebstoff dusen V-cut+pin 

Plastični nastavek za aplikacijo lepilno tesnilnih mas iz kartuš ali vrečk. Nastavek ima V izrez in stransko vodilo ki 
omogoča precizen nanos tesnilne mase. 

 vrečka 100 kosov X 100 0,80 €/ kos 
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Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 
 

 Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Sika® Hem Flange nastavek 

Posebej oblikovan krilati nastavek za tesnjenje robnih stikov. Omogoča natančno, enakomerno in ravno iztiskanje 
Sikaflex®  mase v obliki pravokotnega preseka, z blago zaobljenimi robovi. Uporabljamo jo za različne operacije 
tesnjenja po robovih kot npr. pri robnem tesnjenju avtomobilskih vrat. Posebej oblikovan vrh nastavka ima isto 
obliko  kot originalno tovarniško nanesena masa. Poseben dizajn v obliki krila nam jamči konstantno oddaljenost 
nanosa od roba,  oddaljenost od roba pa lahko definiramo sami z ustreznim prirezom krilca. 

 vrečka 100 kosov X 100 0,90 €/kos 

 

Sika® Filc Aplikator 

Aaplikator za nanašanje Sika Primerjev. 

 vrečka 24 kosov X 24 0,67 €/kos 

 

Statična mešala za SikaFast® 

  za 50 ml kos X 10 0,63 €/kos 
  za 250 ml kos X 1 1,77 €/kos 

 

Statična mešala za SikaPower®-2991 

 kos X 12 0,86 €/kos 

 

Sika® Tooling agent N 

Sredstvo za glajenje fug. Omogoča nam odlično površinsko obdelavo. 

 doza 1 l X 1 4,76 €/l 
 doza 5 l X 1 3,70 € /l 

 

Sika®GlazingTape Prefix 1,5mm 

Zaprtocelični, polietilenski, obojestranski lepilni trak debeline 1,5 mm, ki ima na obeh straneh nanos akrilnega 
lepila. Odlikuje ga UV obstojnost, odpornost na vlago, nekatera topila in močan začetni oprijem. Uporabljamo ga 
predvsem v steklarstvu za začasno pritrjevanje..   

 12 mm x 3 mm x 50 m X 1 34,65 €/kos 

 

Sika®Montažni trak 2mm 

Obojestranski lepilni trak debeline 2 mm. Uporabljamo ga pred pritrjevanjem stenskih panelov. 

 12 mm x 3 mm x 33 m X 25 21,23 €/kos 

 

Sika®Montažni trak 3mm 

Obojestranski lepilni trak debeline 3mm. Uporabljamo ga pred pritrjevanjem fasadnih panelov pri lepljenju po 
sistemu SikaTack Panel. 

 12 mm x 3 mm x 33 m X 25 17,60 €/kos 

 

Sika®SpacerTape HD 6,4mm  

Obojestranski lepilni trak iz poliuretanske pene. Uporaba: pri proizvodnji steklenih fasad, kot  pomožni material, 
ki dodatno učvrsti posamezne elemente in omogoča precizno in enakomerno doziranje slikonskega lepila v 
predhodno dimenzioniran spoj. Kompatibilen je z vsemi Sikasil® SG, IG in WS izdelki. 

 6,4 x 6mm x 15,25m X 1 29,78 €/kos 
 6,4 x 10mm x 15,25m X 1 29,78 €/kos 
 9,5 x 6mm x 7,6m X 1 20,27 €/kos 

 

SikaTack® Panel-50 l 
 Je enokomponentno elastično strukturno lepilo na bazi silikona. Sposobno je prenašati dinamične obremenitve 
v najtežjih klimatskih pogojih. Uporaba: lepljenje različnih vrst oblog (kompoziti, keramične ploščice, HPL, 
vlaknato,cementne plošče..) pri ventiliranih fasadah. Skupaj z ostalimi materiali sistema SikaTack Panel nam 
omogoča nevidno pritrjevanje fasadnih pošč. 

slonokoščena 600 ml vrečka X 12 18,0 €/kos 
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Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 

 Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

Marine tape 4 mm 

Ločilni trak 

 rola 66 m   X 1 8,43 €/kos 

 

Sika® Cleaning Wipes 100 

Vlažne krpice za čiščenje neutrjenega PU lepila, olja, barv. Uporaba: za temeljito in hitro odstranjevanje vseh 
ostankov PU lepil in silikonov z rok, orodij, in parketa. Ne poškoduje laka. Uporabljamo ga na obeh straneh. 
Negovalni učinek na kožo. Rok uporabe 30 mesecev.  50 lističev 300 x 250 mm. 

 kos X 6 8,11 €/kos 

 

Sika® Lube 

Lubrikant za vzdrževanje cevi ročnih, pnevmatskih in baterijskih pištol 

 sprej 100 ml X 1 11,00 €/kos 

 

Sika® Teak Oil 

Sika® Teak Oil je izdelan na osnovi naravnih olj in voskov, ne vsebuje biocidov in konzervansov. Sika® Teak Oil 
penetrira globoko v strukturo lesa in s tem zagotavlja optimalno zaščito pred UV žarki in škodljivimi vremenskimi 
vplivi. Sika® Teak Oil poudari naravno strukturo lesa in njegovo barvo. Uporaba: s pomočjo čopiča, bombažne 
krpe ali gobe na površine nanesemo Sika® Teak Oil, katerega smo pred tem v tesno zaprti embalaži dobro 
pretresli. Olje  nanašamo v smeri rasti lesa v tankem in enakomernem sloju, kar zagotavlja najboljšo penetriranje 
v strukturo lesa. Pustimo olju nekaj minut za vpijanje v les, njegove presežke pa obrišimo s suho krpo. 

 doza 500 ml X 12 15,68 €/kos 

 

Sika® Cleaner PCA (80x30x20) 

Posebna predfabricirana pena, ki v kombinaciji s SikaClean Glass čistilom omogoča odstranjevanje trdovratnih 
madežev s površine. Prav tako pa z njo lahko nanašamo nekatere Sika Primerje. 

  X 
 

168 0,50 €/kos 

 

Sika®Papir za brisanje 320 

Papir za čiščenje, ki ne pušča vlaken 

   X 1 16,07 €/kos 

 

Brusilna volna SBM 600 

Brusilna volna za matiranje kovinskih in plastičnih podlag. 

 kos 10 cm X 1m  X 1 4,77 €/kos 

 

SikaMembrane® Outdoor SB Plus 0,6 MM 

Paropropustna in vodo nepropustna fleksibilna membrana na osnovi sintetične gume. Uporablja se za tesnjenje 
spojev med elementi ventilacijskih fasad ali stikov oken, vrat  po Ral smernicah. Odporna je na staranje, UV žarke 
in atmosferske vplive. Uporabna je za tesnjenje na zunanji strani. Eden del traku je samolepljiv s čimer se olajša 
lepljenje na PVC in Alu stavbno pohištvo drugi del pa se lepi s pomočjo lepila SikaBond®-TF plus N. Sd vrednost 
cca. 4m. 

črna rola 100 mm x 25m  1 68,50 €/kos 
 črna rola 200 mm x 25m  1 95,53 €/kos 
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Izdelek Naročanje 
Cena €/kos 

 Ime / Lastnosti / Razpoložljive barve Pakiranje Zaloga Naročanje 

 

SikaMembrane® Outdoor  0,6 MM / Rola 

Paropropustna in vodo nepropustna fleksibilna membrana na osnovi sintetične gume. Uporablja se za tesnjenje 
spojev med elementi ventilacijskih fasad ali stikov oken, vrat  po Ral smernicah. Odporna je na staranje, UV 
žarke in atmosferske vplive. Uporabna je za tesnjenje na zunanji strani. Lepljenje na PVC in Alu stavbno pohištvo 
poteka s pomočjo lepila SikaBond®-TF plus.  Sd vrednost cca. 4m. Prednost membrane je da je dobavljiva v širini 
1400 mm in si uporabnik reže trakove sam glede na dejansko potrebo. 

črna rola 1400 mm x 25m  1 511,64 €/kos 

 

SikaMembrane® Universal 0,6 MM /Rola 1200 mm 

Paropropustna in vodo nepropustna fleksibilna membrana na osnovi sintetične gume. Uporablja se za tesnjenje 
spojev med elementi ventilacijskih fasad ali stikov oken, vrat  po Ral smernicah. Odporna je na staranje, UV 
žarke in atmosferske vplive. Uporabna je za tesnjenje na notranji strani. Lepljenje na PVC in Alu stavbno 
pohištvo poteka s pomočjo lepila SikaBond®-TF plus.  Sd vrednost cca. 60 m. Prednost membrane je da je 
dobavljiva v širini 1400 mm in si uporabnik reže trakove sam glede na dejansko potrebo. 

črna rola 1200 mm x 25m  1 427,38 €/kos 

 

Sikabond ®TF Plus 

Je enokomponentno elastično lepilo na osnovi poliuretana. Služi za fiksiranje SikaMembran® trakov.  
Ima dober oprijem na beton aluminij, PVC, les in druge gradbene materiale. Hitro utrjuje. V odvisnosti od 
podlage, znaša poraba 600 ml za približno 7 tekočih m nanosa na 2-3 cm lepilne površine 

črna 600 ml  X 1 10,18 €/kos 

 

Sika® Power 2915 

Dvokomponentna  poliuretanska masa za  popravila  izdelkov  iz umetnih  mas  v  avtomobilski 
industriji. uporablja  za popravila plastičnih materialov kot  npr. Avtomobilskih odbijačev,  luči,  
sprednjih  mask, smernikov, bočnih zaščitnih  letev, ipd.  

Črna doza 50ml X 12  10,76 €/ kos 

 

Sika® Power 2960 Primer  

Primer v spraju za izboljšanje oprijema na plastiki, pred lepljenjem s SikaPower lepili 

Transparent doza  200 ml  X 12  14,36 €/kos 

 

Sika® Power Mixer  

Statični mikser pripravo 2K Sika Power® lepila 

Bela vrečka X 12  0,86 €/kos 

 

Sika® Power Ročna pištola 50ml 

Ročna pištola za aplikacijo dvo komponentnih Sika Power lepil. 

Rdeča kos X  1  34,06 €/kos 
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Shema aplikacijske pištole:   

Pištola SikaPowerflow 600ml  

 
 

Referenca Opis Naročanje Št. artikla Cena 

2C1002 Mk5 catch plate / MK5 Lovilna zagozda kos Po naročilu 4,5 €/kos 

2C1801 Cap plastic 2 start / Sprednja in zadnja matica kos X 7,10 €/kos 

2M1015 Yellow plastic washer / Rumena zapora kos Po naročilu 4,40 €/kos 

2S1007 Catch plate spring / vzmet prednja kos Po naročilu 4,00 €/kos 

2S1021 Release plate string / vzmet zadnja kos Po naročilu 5,10 €/kos 

3P1003 Krožnik modri  kos X 4,44 €/kos 

7B2008 Barrel 375mm / Cev fi 375 mm kos Po naročilu 51,50 €/kos 

7X1002 Plastic barrel screw / Zaporna modra plošča kos Po naročilu 7 €/kos 
 

  



21 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shema aplikacijske pištole:   

Pištola Sika AirFlow Gun 300ml  

 
 

Referenca Opis Naročanje Št. artikla Cena 

2C1801 Cap plastic 2 start / Sprednja matica kos X 7,10 €/kos 

2M2044 Dump valve body / Ležišče ventila kos Po naročilu 6,90 €/kos 

2S2007 O ring / O ring kos Po naročilu 2,90 €/kos 

2S2150 Dump valve diaphragm / Diafragma ventila kos X 3,40 €/kos 

7A1503 Regulator assembly  / Regulator Tlaka Oranžen kos X 36,11 €/kos 

7A1504 Regulator assembly  / Regulator Tlaka Bel kos X 40,11 €/kos 

7B3001 Barrel assembly / Cev kos Po naročilu 34,50 €/kos 

7C1001 Air gun back cap / Zadnja matica kos X 22,95 €/kos 
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Shema aplikacijske pištole:  

Pištola Sika AirFlow Gun  400ml  

 
 

Referenca Opis Naročanje Št. artikla Cena 

2C1801 Cap plastic 2 start / Sprednja matica kos X 7,10 €/kos 

2M2044 Dump valve body / Ležišče ventila kos Po naročilu 6,90 €/kos 

2S2007 O ring / O ring kos Po naročilu 2,90 €/kos 

2S2150 Dump valve diaphragm / Diafragma ventila kos X 3,40 €/kos 

3F3005 Cord retainer pin / Držalo plungerja kos Po naročilu 2,50 €/kos 

7A1002 Sachet plunger / Potisni bat z vrvico kos X 17,52 €/kos 

7A1503 Regulator assembly  / Regulator Tlaka Oranžen kos X 36,11 €/kos 

7A1504 Regulator assembly  / Regulator Tlaka Bel kos X 40,11 €/kos 

7C1001 Air gun back cap / Zadnja matica kos X 22,95 €/kos 
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Shema aplikacijske pištole:  

Pištola Sika AirFlow Gun 600ml   

 
 

Referenca Opis Naročanje Št. artikla Cena 

2C1801 Cap plastic 2 start / Sprednja matica kos X 7,10  €/kos 

2M2044 Dump valve body / Ležišče ventila kos Po naročilu 6,90 €/kos 

2S2007 O ring / O ring kos Po naročilu 2,90 €/kos 

2S2150 Dump valve diaphragm / Diafragma ventila kos X 3,40 €/kos 

3F3005 Cord retainer pin / Držalo plungerja kos Po naročilu 2,50 €/kos 

7A1002 Sachet plunger / Potisni bat z vrvico kos X 17,52 €/kos 

7A1503 Regulator assembly  / Regulator Tlaka Oranžen kos X 36,11 €/kos 

7A1504 Regulator assembly  / Regulator Tlaka Bel kos X 40,11 €/kos 

7C1001 Air gun back cap / Zadnja matica kos X 22,95 €/kos 
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 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA SIKA 

 1. Področje veljave 
1.1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju pogoji) 
veljajo za vse dobave in storitve. Spremembe pogojev in 
drugi dogovori veljajo le v primerih, ko so sklenjeni 
pisno. 
1.2. Naročnikovi pogoji poslovanja so izključeni v 
celotnem poslovnem odnosu naročnika in Sike d.o.o. 
1.3. Pogoji veljajo za priznane s prevzemom blaga ali 
storitev. 
2. Naročila 
2.1. Vsa naročila in dogovori so obvezujoči le, če jih Sika 
potrdi pisno. Ponudbe ali pojasnila Sike veljajo le kot 
vabilo k naročilu. 
3. Cene 
3.1. Vse cene so v EUR brez vračunanega davka na 
dodano vrednost. 
3.2. Dobave bodo izvršene po dnevnih cenah veljavnega 
Sikinega cenika na dan naročila. 
3.3. Cene so EXW Trzin vključno s transportno posodo 
(če ni drugače navedeno). 
3.4. Vsak najnovejši cenik nadomešča predhodnega. 
3.5. Sika lahko cene spremeni kadar koli. 
3.6. Cene za nadaljnjo prodajo so neobvezne in so samo 
priporočila. 
4. Dobave 
4.1. Dolžnost zavarovanja dobave preide na naročnika 
ob odpremi, razen če naročnik plača posebej obračunani 
znesek stroškov zavarovanja. 
4.2. Delne dobave so dovoljene. 
4.3. Reklamacijo škode, ki je nastala pri transportu, je 
naročnik dolžan prijaviti Siki in prevozniku takoj po 
prejemu blaga. 
4.4. Če naročnik blaga ne prevzame v dogovorjenem 
roku, velja blago za dobavljeno. Morebitni stroški 
skladiščenja in drugi stroški bremene naročnika. 
4. 5. Ob nepravočasnih plačilih lahko Sika dobave zadrži. 
4.6. Naročenega in v redu izdobavljenega blaga ter 
nalomljenih transportnih posod naročnik ne more vrniti. 
5. Transportne posode 
5.1. Pri malih transportnih posodah in vrečah se 
obračunava bruto = neto. Pri dobavah v sodih se 
obračunava le neto. Transportnih posod ni potrebno 
vračati razen, če se naročnik in Sika dogovorita drugače. 
5.2. V ceniku navedene transportne posode so 
standardne velikosti in jih Sika lahko spremeni kadar koli 
in brez soglasja naročnika. 
6. Dobavni pogoji 
6.1. Sika bo storila vse, da bodo navedeni in dogovorjeni 
dobavni roki izpolnjeni. 
6.2. Če je dogovorjeni dobavni rok prekoračen za več kot 
 
 
 
 
 

 30 dni, je naročnik upravičen, da po določitvi dodatnega 
14 dnevnega roka odstopi od pogodbe in to sporoči Siki 
s priporočenim pismom. Sika lahko odstopi od pogodbe, 
če dobava ni mogoča zaradi višje sile, delovnih sporov 
ali podobnih nepredvidljivih ovir, kot so na primer ovire 
v transportu ali zaradi ustavitve proizvodnje. Naročnik 
nima pravice do odškodnine zaradi zamude ali 
odpovedi. 
7. Plačilo 
7.1. Veljajo splošni plačilni pogoji Sike. Kupec je o njih 
obveščen ob prvem nakupu (ustno, na ponudbi, ...). 
Posebni plačilni pogoji morajo biti dogovorjeni v pisni 
obliki. 
7.2. Sika izstavi račun za izdobavljeno blago ali 
opravljeno storitev v zakonskem roku (8 dni). 
7.3. Za nepravočasna plačila lahko Sika zaračuna kupcu 
zakonite zamudne obresti. 
7.4. Sika sprejema menice le v zavarovanje plačila. 
Stroške unovčenja menice plača kupec. Plačilo je 
izvršeno, ko Sika prejme denar na poslovni račun. S 
plačili Sika najprej poravna zamudne obresti in stroške, 
potem pa terjatve po zapadlosti (najstarejše zapadlosti, 
...). 
7.5. Naročnik ni upravičen zadržati plačil zaradi 
ugovorov ali pritožb. 
7.6. Če naročnik zamuja s plačili dlje kot 5 dni ali ne 
izpolni ostalih obveznosti, lahko Sika od naročnika 
zahteva plačilo vnaprej ali varščino. 
8. Pridržek lastninske pravice 
8.1. Vsako blago ostane last Sike do celotnega plačila 
naročnikovega dolga, vključno s stranskimi terjatvami, 
obrestmi in drugimi stroški. 
8.2. Pri predelavi in obdelavi blaga pripada Siki 
solastništvo na novem predmetu v razmerju vrednosti 
blaga, glede katerega obstoji pridržek lastninske 
pravice, do vrednosti novega predmeta. 
8.3. Sika redno obvešča kupca o zamudah pri plačilu (15 
dni). V primeru insolventnosti, lahko pošlje kupcu 
seznam blaga s pridržkom lastninske pravice. Kupec 
mora Siki omogočiti dostop do svojih obratov ter 
prevzem blaga. 
9. Garancija in odgovornost 
9.1. Sika odgovarja za nespremenjeno kvaliteto 
dobavljenega blaga. 
9.2. Pomanjkljivosti ali reklamacije morajo biti v 
primerih zakonskih ali dogovorjenih garancij ali jamstev 
sporočene v pisni obliki takoj, ko so ugotovljene, 
drugače pa v roku 8 dni po 
prejemu pošiljke ali storitve. 
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 9.3. Hkrati z reklamacijo blaga mora naročnik dostaviti 
tudi vzorce reklamiranega blaga. 
9.4. V primeru pravočasne in upravičene reklamacije 
lahko Sika po lastni izbiri dobavi brezplačno 
nadomestno blago do količine reklamiranega blaga ali 
izda dobropis do vrednosti reklamiranega blaga. 
9.5. Sika v nobenem primeru ne odgovarja za posledico 
škode. 
9.6. Garancija, o ustreznosti blaga, v naročnikovem ali  
Kupčevem imenu velja le, če je o tem sklenjen poseben 
pisni dogovor. Ob upoštevanju razvoja lahko Sika svoje 
proizvode spremeni. 
10. Svetovanje 
10.1. Sika nudi predvsem svetovanje glede tesnjenja in 
lepljenja v gradbeništvu in industriji, glede zaščite 
zgradb in betonske tehnike, pri čemer je njeno 
svetovanje najbolje upoštevati že ob projektiranju in 
načrtovanju. Strokovnjaki, ki so usmerjeni v prakso, so 
naročniku na voljo za inštrukcije in navodila na 
gradbiščih. Lastnosti proda, peska in cementa lahko Sika 
vedno preizkusi, glede na dela predvidena s Sikinimi 
proizvodi. Sikina svetovalna služba je na voljo za 
svetovanje pri izboru in uporabi proizvodov. 
10.2. Če je Sikino svetovanje brezplačno ali zgolj proti 
nadomestilu stroškov, Sika zanj ne prevzema nobenega 
jamstva. Če je Sikino svetovanje plačano, Sika zanj jamči 
do višine prejetega plačila v skladu z določili iz 9. točke 
ter s splošnimi poslovnimi pogoji. To jamstvo se nanaša 
izključno na izvršeno svetovanje. 
11. Pomožna sredstva 
11.1. Po želji naročnika in glede na možnosti omogoči 
Sika uporabo pomožnih sredstev, kot so dozirne 
naprave, stroji za brizganje, 
 

 itd. Sika ne prevzema odgovornosti za napačno 
doziranje ali uporabo. 
12. Navodila za proizvode in predelavo. 
12.1. Pri barvnih proizvodih mora biti naročilo enkratno. 
12.2. Ob predelavi proizvodov se uporabljajo navodila za 
uporabo ali Sikina pisna navodila. Podatki o porabi so 
samo orientacijski. 
12.3. Podatki o okoliščinah skladiščenja se vedno 
nanašajo na originalno zaprte transportne posode in na 
odgovarjajoče suho skladiščenje. 
12.4. Ob vsaki uporabi (predelavi) je obvezno upoštevati 
splošna navodila v stavbarstvu in običajne ukrepe 
gradbene prakse, ki so za vsako predelavo nujni. 
12.5. Sikino svetovanje velja kot neobvezujoč napotek, 
tudi glede zaščite pravice tretjih in ne pomeni, da niso 
potrebni lastni preizkusi dobavljenih proizvodov glede 
njihovih lastnosti za nameravane postopke in namene. 
13. Kraj izpolnitve, sodišče, uporabni pravo 
13.1. Kraj izpolnitve je 1236 Trzin. 
13.2. Za presojo vseh razmerij veljajo veljavni predpisi 
RS. Ob sporih bo odločalo pristojno sodišče v Ljubljani. 
14. Potrošniki 
14.1. Za prodajo potrošnikom veljajo določila splošnih 
poslovnih pogojev v smislu zakona o zaščiti potrošnikov, 
razen če zakon o zaščiti potrošnikov ne predvideva 
brezpogojno drugih določil. 
15. Končna določila 
15.1. V kolikor bi posamezni členi teh poslovnih določil 
postali delno ali v celoti neveljavni, ostane veljavnost 
preostalih določil nespremenjena. 

    
 Cene v ceniku ne vsebujejo DDV. 

 
Veljavnost cenika: od 1.3. 2020 do preklica 
 
 
 
         Direktor  
 
         Samo Križaj 
 
         _______________________ 
 

  
 
 
 


