
 

Sika at work
Biomedicum, karolinska institutet
campus solna
golvsystem i teknikutrymmen. 
Byggnaden Beräknas stå klar för inflytt under 2018.
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Biomedicum, karolinska institutet 
campus solna

ProjektbeSkrivning 
Biomedicum är karolinska institutets nya ultramoderna laboratorium som 
kommer att bli ett av europas största. forskningscentrat ska rymma 1 600 
forskare med flera som ska bedriva gränsöverskridande forskning för att 
förbättra människors hälsa. sika har varit delaktiga med golvlösningar i 
källaren i teknikutrymmen, såsom fläktrum, vvs, etc. 

Projektkrav 
n  ett golvmaterial som kan appliceras på väldigt fuktig betong
n  ett material som bedöms ”accepteras” enligt byggvarubedömningen
n  ett golv där valmöjligheten finns till olika kulörer
n  vara vattentätt för eventuella spill
n  krav på uppvik mot vägg och anslutning mot golvbrunn

SikaS konStruktionSlöSning
i tidigt skede i projektet, under svåra förhållanden vad gäller fukt, så har 
entreprenören lyckats lägga en golvbeläggning med god estetik och med 
väldigt hög funktion. golvet är helt fogfritt och mycket slitstarkt. det 
är ett diffussionsöppet system, som betyder att det kan släppa igenom 
eventuell vattenånga under ifrån men att det är tätt uppifrån. 

i projektet har man valt att precis innan slutbesiktning gå in och applicera 
ett sista toppskikt på golvet för att lämna det i absolut nyskick innan den 
nybyggda fastigheten överlämnas till beställaren.

Sika Produkter
n sikafloor®-primer mrW 
n sikalastic®-40 Hycem®
n sikafloor®-strong W
n sikafloor®-cemflex multirep

Projektdeltagare
Beställare
akademiska Hus

arkitekt
Berg | c.f. møller architects

generalentreprenör
skanska 

golventreprenör
Heimdall industrigolv

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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