
 

Sika at work
täby centrum - 
södra garaget
nybyggnation av parkeringsdäck

täby centrum - södra garaget

för mer information:

Sika SVEriGE
sika sverige ab, som ingår i den globala koncernen sika ag, är en ledande 
leverantör av kemiska specialprodukter. sika levererar lösningar, system 
och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en 
ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka 
och skydda lastbärande konstruktioner. sikas produktsortiment består av 
högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande 
och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industri-
golv samt tak och vattentätande system. 

sikas aktuella försäljnings- och leveransvillkor gäller. vänligen läs alltid 
senaste utgåva av produktens tekniska datablad före användning. 

Sika SVEriGE aB
domnarvsgatan 15 
box 8061
163 08 spÅnga

kontakt
tel  08-621 89 00
fax 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com
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ProjEktBESkriVninG 
nybyggnation av cirka 38 000 m² parkeringsgarage i tre plan. 
nedre plan består av 800 mm betongplatta, de övre planen 
består av Hd/f bjälklag.
Hd/f bjälklagen har avjämnats för att få fall mot brunnar. 
Sika®Cardeck har installerats för att skapa en vattentät och 
slitstark beläggning.

ProjEktkraV 
täby centrum besöks dagligen av 1000-tals besökare. kraven 
på alla slitskikt är därmed naturligtvis extremt höga. garagen 
är inget undantag, snarare tvärt om, belastningen är extrem 
och kraven på bibehållna egenskaper som slitstyrka samt 
funktioner som vattentäthet och halkskydd under lång 
tid skall säkerställas. utöver dessa krav fanns ett uttalat 
önskemål om färgsättning för att underlätta orienteringen 
för besökande kunder. 
- för att klara dessa krav föll vårt val på sika, då vi sedan 
tidigare har mycket goda erfarenheter på såväl kvalitet som 
leveranssäkerhet, säger ronny arnell på eu plast ab.

SikaS löSninGar 
n Sikafloor®-156 som fuktspärr på bottenplatta
n	Sikafloor®-161 som primer
n	Sikafloor®-350 som membran 
n	Sikafloor®-375 som slitskikt
n	Sikafloor®-354 som pigmenterade topplacker
n	Sikagard® ElastoColor w S som kloridbeständig väggfärg

ProjEktdEltaGarE 
byggHerre
unibail rodamco

bestäLLare
strabag projektutveckling

utförande entreprenör
eu plast ab permanent flooring
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