
 

Sika at work
Familjen daFgård, Källby 
nytt golv med Sikafloor® PurCem® gloss i Familjen daFgårdS nya 
bageri  
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Familjen daFgård, Källby

ProjektbeSkrivning 
Familjen dafgård utökar sin bageriverksamhet i Källby med att bygga 
ett nytt nästintill helautomatiskt bageri på ca 5.000 m² där det ställs 
höga krav på golvet gällande funktion, städbarhet och hållbarhet.

Projektkrav 
initialt var beställarens önskan att Sika skulle leverera ett golv av samma 
typ som finns i övriga produktionslokaler, det vill säga Sikafloor®-Pronto.
med hänsyn till att produktionen i det befintliga bageriet skulle fortgå 
under golvinstallationen informerades totalentreprenör samt beställare 
om att det fanns andra alternativa golvlösningar som lämpar sig bättre 
för detta förhållande. Sikafloor® PurCem® gloss är en nyutvecklad luktfri 
produkt med längre livslängd som är mindre halkbenägen än Sikafloor®-
Pronto. Sikafloor® PurCem® gloss vann förtroendet och beslut togs att 
detta golvsystem skulle installeras i det nya bageriet på dafgårds. 

SikaS konStruktionSlöSning
i samarbete med golventreprenör och beställare  beslutades vilken 
struktur färdig beläggning skulle ha samt kulörval. därefter var det bara 
att köra i gång med förarbetena med Sikafloor®-156 primer för att uppnå 
optimal vidhäftning till underlaget. därefter applicerades Sikafloor®-24 
PurCem® tillsammans med natursand för att skapa en halkprägling. tillsist 
topplackades ytan med Sikafloor®-310 PurCem® 
vilket bidrog till att det blev ett lättstädat golv.

Fogarna vid socklarna mot väggarna tätades med Sikaflex® Pro-3.

Sika Produkter
n Sikafloor®-156
n	Sikafloor®-24 PurCem®
n	Sikafloor®-310 PurCem® dusty gray
n Sikaflex® Pro-3 
n natursand 0,4-0,8 mm

Projektdeltagare
ägare
Familjen dafgårds
 
totalentrePrenör
Peab Sverige ab 
 
golventrePrenör
linotol Fogfria ab 

golvinStallatör
id industrigolv ab

Sika Sverige ab kontakt
box 8061 tel: 08-621 89 00
163 08 Spånga Fax: 08-621 89 89
Sverige www.sika.se

våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
vänligen läs alltid gällande tekniskt datablad före användning av våra produkter.
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