
Golvlösningar för byggvaruhus i 
Finland och Sverige
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Sika Sverige AB, Domnarvsgatan 15, Box 8061, 163 08 SPÅNGA, Tel: 08-621 89 00, Fax: 08-621 89 89, www.sika.se, info@se.sika.com

Projektbeskrivning 
Sika har levererat golv-, tak- och foglösningar till Rautakeskos 
K-Rautabutiker i Esboo och Imatra i Finland samt Järfälla, Haparanda 
och Uppsala i Sverige. Våren 2012 kommer dessutom varuhuset i 
Linköping att beläggas med Sikafloor®-produkter på golvet.

Projektkrav 
Jouko Räisänen har ansvaret för K-Rauta-butiker som byggs i Finland, 
Sverige, Norge och Baltikum.
K-Rauta valde Sika-produkter till Uppsala, Järfalla, Haparanda och 
Linköping på grund av Sikas renommé för kvalitet och pålitlighet. Som 
Jouko säger: “- Du kan vara säker på att Sikafloor®-produkterna är bra, 
fungerar och uppfyller de krav vi ställer!”
Han fortsätter: “- Entreprenören SPT-Painting hade tidigare 
utfört projekt för Rautakesko, som äger K-Rauta, och de har bra 
arbetsmetoder och hög kvalitet. Därför valde vi dom.”
SPT hade också en fördelaktig offert, men Jouko Räisänen sade igen 
att: “- När du har produkter som du kan lita på, är beslutet lätt och allt 
går som planerat.”
Funktionsmässigt menar Jouko att det är viktigt att golvet klarar ett 
stort slitage, därför har valet fallit på topplacken Sikafloor®-169. Detta 
är något som också kommer att ligga till grund för kravspecifikationen 
i kommande projekt!

Sika Lösningar
Sikafloor® golvlösningar
n	Sikafloor®-156, primer
n	Sikafloor®-263SL, infärgad och självavjämnande beläggning
n	Sikafloor®-169 eller Sikafloor®-356, transparenta och slitstarka topplacker

Sarnafil® taklösningar
n	Sarnafil® S328, beständig takduk

Sikaflex® fasadfoglösningar
n	Sikaflex®-AT Façade - elastisk och beständig fasadfogmassa

Totalt har Sika levererat material till 29.000 m² golv, 10.000 m² tak och 
200 löpmeter fasadfog till varuhusen i Finland och Sverige. Dessutom är 
Sika närvarande även på hyllorna inne i varuhusen med Sikafloor®, Sikaflex®, 
SikaBond® och andra produkter.

Projektdeltagare 
Ägare: Rautakesko
Brukare: K-Rauta
Golventreprenör: SPT Painting
Takentreprenör: TakXperten
Fogentreprenör: Fog- & Byggtjänst I Åkersberga
Sikabolag: Sika Finland & Sika Sverige


