Sikafloor®-system
VÅRA STANDARDSYSTEM

Sikafloor® —
GOLV ATT LITA PÅ FÖR TUFFA KRAV

Sikafloor® APPLICERING

HÄR FÅR DU EN ÖVERSIKT ÖVER VÅRT PRODUKTERBJUDANDE:
Sikafloor® MultiDur
Epoxigolvsystem från Sika, en
global standard. Dessa golvsystem är exceptionellt tåliga med
utmärkt mekanisk hållfasthet,
slitstyrka och kemikaliebeständighet. Även om fogfria golv per
definition är estetiskt tilltalande,
är färg och design vanligtvis inte kundernas största drivkraft
när de väljer dessa golvalternativ. Det är snarare genom
funktionaliteten och den varaktiga prestandan som dessa
golv utmärker sig. Välj mellan slät, texturerad, uppströad
(halkfri) för att säkerställa den användbarhet, säkerhet och
det rengöringssystem som bäst passar dina behov.

Lösningar med Sikafloor® DecoDur är vanliga i:
́́ Biovetenskapsanläggningar
́́ Laboratorier
́́ Trafikzoner med mycket gångtrafik i kommersiella och
institutionella byggnader
́́ Restaurangtorg

Steg 1 Efter att det slipade eller blästrade underlaget rengjorts
och noggrant inspekterats, börjar blandningen av det flytande
materialet.

Steg 2 Först appliceras en primer för att försäkra en god vidhäftning
av golvsystemet, som normalt installeras med gummiraka och en
roller. Välj en lämplig metod utifrån underlagets beskaffenhet.

Steg 3 Golvapplikationen appliceras i ett eller flera lager och skapar
en fogfri och lättstädad miljö. Golvinstallatören häller ut och applicerar vanligtvis materialet med roller, distansraka och piggrollers
i en förutbestämd process för att garantera ett perfekt slätt och
fint golv.

Steg 4 Det finns ett mycket brett urval av golvprodukter för olika
behov i en mängd olika kulörer. För att skapa halkskyddade golv
finns det flingor och kvartssand som kan appliceras i golvsystemen.

Steg 5 I de allra flesta systemen så avslutas golvinstallationen
med ett ytskikt, pigmenterat eller transparent. Oftast så appliceras ytskiktet med en roller och här kan man även addera struktur
för att få till ett effektivt halkskydd.

Steg 6 Nu är det dags att njuta av golvet i många år. Följ Sikas
rekommenderade Rengöringsprogram för städning och i vissa fall
återbehandling för att garantera en lång livslängd och prestanda.

I Sikafloor® MultiDur-serien hittar du speciallösningar med extremt hög kemikaliebeständighet; lösningar som är godkända
för användning i renrum; och elektrostatiskt urladdande, dissipativa och elektriskt ledande golv. För mer grundläggande
användning av golv och vid behov av högpresterande väggbeläggningar, erbjuder vi vattenburna beläggningssystem.
Lösningar med Sikafloor® MultiDur är vanliga i:
́́ Lager-, logistik- och försäljningsområden
́́ Tillverknings-, bearbetnings- och renrumsområden (torra
och våta)
́́ Betongplattor på mark, industrier
́́ Kommersiella och offentliga platser samt bostadsområden
Sikaﬂoor® MultiFlex
Sikaﬂoor® DecoDur
Dekorativa epoxigolvsystem från
Sika. För projekt där du behöver
prestandan från ett epoxigolv
men vill ha något utöver en vanlig,
enfärgad design finns dessa extra
designalternativ. I Sikafloor®
DecoDur-serien finns golvlösningar med olika kvaliteter på den mekaniska beständigheten och
kemikaliebeständigheten. Alla finns i en spräcklig design.
Mönstren finns i en mängd olika färger i allt från graniteffekt
till en design med stora flingor. Normalt installeras Sikafloor®
DecoDur-golv med en slät eller lätt uppströad textur. Vid
behov kan vi ge golvet en ytfinish med antingen en matt
spärrlack som är utformad för att tåla vanliga hushållskemikalier och lätta industrikemikalier eller med en tuffare, mer
kemikaliebeständig blank finish.
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Golvsystem av polyuretan för
tung och industriell användning
från Sika. Sikafloor® MultiFlexsystemen är kända för att ha en
högre elasticitet som gör spricköverbryggande konstruktioner
möjliga. Dessa golv utmärker sig
när det gäller att absorbera rörelser i undergolvet.
Lösningarna med Sikafloor MultiFlex® inbegriper konstruktioner som installeras direkt ovanpå elastiska vattentätningsmembran och finns med eller utan särskilda ytskydd.
Dessa golv installeras med en jämn, lätt uppströad och rikligt
uppströad (extra halkfri) design.
Lösningar med Sikafloor® MultiFlex är vanliga i:
́́ Lager-, logistik- och försäljningsområden (installationsgolv)
́́ Tillverknings-, bearbetnings- och renrumsområden (torra
och våta)
́́ Parkeringshus, mellanliggande och övre däck
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VÅRA VANLIGASTE
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VÅRA VANLIGASTE
Sikafloor®-GOLVBELÄGGNINGAR

Sikafloor® Decodur EB-26 Quartz

Sikafloor® Multidur WS-10

Sikafloor® Multidur EB-27

Uppströad färgsandsbeläggning: 2-3 mm

Slät pigmenterad epoxibeläggning: 1,5-3 mm

Halkskyddad, pigmenterad
epoxibeläggning: 2-4 mm

KRAV
Transparant golvbeläggning med infärgad
kvartssand. För verksamheter med normal
till hög belastning, t ex lager- och monteringshallar, verkstäder och tvätthallar.
Möjlighet att styra hur halkskyddad ytan
ska vara vilket gör systemet lämpligt för
mycket våta miljöer.

KRAV
Pigmenterad slät golvbeläggning för torra
miljöer med normal till medelhög belastning,
t ex lager- och monteringshallar, verkstäder,
lastkajer etc.

KRAV
Pigmenterad halkskyddad golvbeläggning
för våta miljöer med normal till medelhög
belastning, t ex lager- och monteringshallar,
verkstäder, lastkajer, tvätthallar etc.

SYSTEMUPPBYGGNAD
Primer:
Sikafloor®-150/-151/-169 PT
Beläggning: Sikafloor®-263 SL N eller -264 N
i liknande kulör som färgsanden
Ytskikt:
Sikafloor®-169 PT

SYSTEMUPPBYGGNAD
Primer:
Sikafloor®-150/-151
Beläggning: Sikafloor®-263 SL N

FÖRDELAR
n God mekanisk och kemisk resistens
n Vattentät
n Blank finish
n Halkskyddad

FÖRDELAR
n Bra mekanisk och kemisk resistens
n Vattentät
n Enkel att städa
n Blank finish

KULÖRMÖJLIGHETER
Går att få i många olika kombinationer av
färgsand, kontakta Sika för mer information.
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Sikafloor® Multidur ES-20
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KULÖRMÖJLIGHETER
Går att få i många olika kombinationer av
färgsand, kontakta Sika för mer information.

Tunnfilmsmålning: 0,2-0,3 mm

Sikafloor® Multidur ES-15

Sikafloor® Multiflex PS-32

Tjockfilmsmålning: 0,6-0,8 mm

Slät pigmenterad
polyuretanbeläggning: 2 mm

KRAV
Kan utsättas för normal belastning såsom
trapphus, gångstråk och lättare trafikerade
ytor. Klarar viss kemisk belastning och
passar därför till produktionsplatser, lager,
källare, etc.

KRAV
Pigmenterad tjockfilmsmålning för torra
miljöer med normal till medelhög belastning
t ex lager- och monteringshallar, verkstäder,
lastkajer, etc.

KRAV
Pigmenterad slät elastisk golvbeläggning för
torra inomhusmiljöer med normal till medelhög belastning med spricköverbryggande
egenskaper såsom t ex butiker, lager- och
monteringshallar, verkstäder, etc.

SYSTEMUPPBYGGNAD
Primer:
Sikafloor®-150/-151
Slitskikt:
Sikafloor®-263 SL N eller -264 N
+ fullströad med kvartssand
Ytskikt:
Sikafloor®-264 N

SYSTEMUPPBYGGNAD
Primer:
Sikafloor®-2540 W + 5% vatten
Ytskikt:
Sikafloor®-2540 W

SYSTEMUPPBYGGNAD
Primer:
Sikafloor®-150/-151
Ytskikt:
Sikafloor®-264 N

SYSTEMUPPBYGGNAD
Primer:
Sikafloor®-150/-151
Beläggning: Sikafloor®-3240

FÖRDELAR
n Hög mekanisk & god kemisk resistens
n Vattentät
n Halkskyddad
n Blank finish

FÖRDELAR
n Diffussionsöppen
n God mekanisk & kemisk resistens
n Vattentät
n Sidenmatt finish

FÖRDELAR
n God mekanisk och kemisk resistens
n Vattentät
n Enkel att städa
n Blank finish

FÖRDELAR
n Bra mekanisk och kemisk resistens
n Vattentät och enkel att städa
n Spricköverbryggande egenskaper
n Blank finish

KULÖRMÖJLIGHETER
Går att få i många olika kombinationer av
färgsand, kontakta Sika för mer information.

KULÖRMÖJLIGHETER
Går att få i många olika kombinationer av
färgsand, kontakta Sika för mer information.

KULÖRMÖJLIGHETER
Går att få i många olika kombinationer av
färgsand, kontakta Sika för mer information.

KULÖRMÖJLIGHETER
Går att få i många olika kombinationer av
färgsand, kontakta Sika för mer information.
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FÄRGSÄTT DIN VÄRLD MED OSS

RENGÖRINGSPROGRAM
Sikafloor®-DecoDur, -MultiDur och -MultiFlex

FÖR OSS PÅ Sika är allt inte svart eller vitt. Vi tycker nämligen om regnbågens alla färger, där oändliga
möjligheter ges i form av färg, glans och struktur. När du väljer ett Sika-golv så finns det ett brett utbud
av standardkulörer. Skulle du ändå inte hitta vad du söker, kan Sika skräddarsy golvet du efterfrågar.
Vi erbjuder bl a fräcka färger, varma nyanser och företagslogotyper – säg bara till vad du vill ha så hjälper
vi dig!

DAGLIG RENGÖRING
Moppa/Kombiskura
I renare miljöer med hög städfrekvens: Jontec 300 Pur Eco
I medelhårt smutsade miljöer: Jontec Forward free
I hårt smutsade miljöer med fet smuts: Jonclean 800
I livsmedelsmiljö med animaliskt eller vegetabiliskt fett: Diversey Actival

Avslutningsvis, utifrån regnbågens alla färger och möjligheter, är vi övertygade om att du kommer hitta
det golv du söker.

Doseringar:
Följ anvisning på etikett eller produktblad.
Vid städning med kombiskurmaskin, använd TASKI Intellipad i renare miljöer
eller Taski Twister Gul rondell i smutsiga miljöer.

PERIODISK RENGÖRING

Nollställ
Vid behov genom att använda ett starkare rengöringsmedel t ex om du använder
Jontec 300 regelmässigt, byt till Jontec Forward.
Om du använder Jontec Forward regelmässigt, byt till Jonclean 800 eller Diversey
Actival i livsmedelsmiljö.
Gör så här:
1. Blötlägg golvet med lösningen, låt verka i 3-5 minuter.
2. Bearbeta golvet med maskinen genom att skura ytan 2-3 gånger utan att
suga upp lösningen.
3. Sug upp lösningen vid sista passagen med skurmaskinen.
Använd samma typ av rondeller som I daglig rengöring.

Produkter
n Jontec 300 PurEco
n Jontec Forward ree
n Jonclean 800
n Diversey Actival
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Redskap
n Moppsystem för torr/fuktmoppning
n Kombiskurmaskin
n TASKI Twister Gul rondell
n TASKI Intellipad
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GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

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, industrigolv
samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com
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