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      SIKA ONE SHOT SYSTEM för PArKErINgSdäcK 
             Praktiskt och snabbt: spara tid, material och kostnader med Polyurea Sikalastic®-8800 

 � variationer i värmen
 � Regnvatten 
 � Karbonatisering
 � vägsalter
 � Fordonsvätskor
 � Fotgängare och fordonstrafik
 � Rörelser
 � grundvatten

DET NYA SNAbbAPPlICERADE 
golvSYSTEMET FÖR PARKE-
RINgSDÄCK KoMbINERAR  
PolYUREA oCH SAND.

Klockan 8:00 
Förbehandling med ultra-snabba 
Sika®  Concrete Primer och 30 minuter 
senare sprayas det spricköverbryggande 
vattentätande membranet Sikalastic®-8800 
till en tjocklek på 1,5 mm. 

Klockan 11:00 
Injektering av sand i sprutögonblicket 
med Polyurea Sikalastic®-8800 för att 
belägga en halkfri yta. 

Klockan 14:00 
Rollerapplicering med topplack Sikafloor®-359/-378.

Materialkostnad
Installationstid i timmar 

Jämförande system
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Spray och Injektering Spray  Sl821-oS10 Handapplicerad SR350-
oS11

Fördelar med det nya golvsystemet För parKeringsdäcK
Förbehandliing inJeKtering rollerapplicering

ett uniKt system För parKeringshus med Flera 
plan och parKeringshus under Jord För att 
undviKa påFrestningar Från:

 � Ny innovativ appliceringsmetod 
 � Utvecklad för ytor som snabbt ska trafikeras 
 � Kombination av kända teknologier

 � Tidsbesparande
 � Materialbesparande
 � Kort stillestånd: tid som behövs med  

den nya metoden: 1 dag
 � låg förbrukning av sand jämfört med  

den konventionella metoden (manuell) 
ca 1,5-3 kg i stället för 6-8 kg

 � Överskottet av sand behöver inte tas  
bort då den integreras i Sikalastic®-8800

 � behöver mindre personalstyrka
 � Mycket god slitstyrka
 � lång hållbarhet
 � Snabbt härdande system
 � Mycket flexibelt system 
 � vatten- och väderresistent
 � Halksäkert



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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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, däm-
pande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, 
industrigolv samt tak och vattentätande system.

globAlT MEN loKAlT PARTNERSKAP

MER INFoRMATIoN:

våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.
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ISO 9001 / ISO 14001


