SIKA AT WORK
FORTUM, ARENASTADEN

FORTUM CHARGE & DRIVE, ARENASTADEN
Kontorslandskap med rå industrikänsla
PRJOEKTBESKRIVNING
Fortum Charge & Drive är en fristående affärsenhet och ett väl beprövat affärssystem för att hantera laddinfrastruktur för elfordon.
Charge & Drive har i dagsläget levererat och installerat snart 1 800 smarta elbilsladdare i Norden, inklusive drift, underhåll och support.
Till de nybyggda lokalerna ville beställaren bevara den råa industrikänslan men med ett reducerat stegljud för optimal arbetsmiljö. Sika
ComfortFloor med sin generösa design- och färgpalett i kombination med en lösning för stegljudsdämpning föll beställaren i smaken.

PROJEKTKRAV
Beställaren hade höga krav på komfort och stegljudsdämpning och då blev Sika ComfortFloor det självklara valet. Beställaren anlitade en
oberoende firma som i sin tur utförde tester på hur mycket vår beläggning dämpade stegljudet. Resultatet visade på att vår konstruktionslösning klarade beställarens krav på max 12 dB utan problem.
Sika ComfortFloor är golvet för alla typer av byggnader, både offentliga och privata, och har många fördelar:
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Lågt VOC ger bra inomhusluft.
Finns i oändligt med färger för snygg design.
Fogfritt och därför lätt att hålla rent.
Hög komfort och ljuddämpande.
Beläggningen kan även målas om för att få ett ansiktslyft och ger därmed investeringen en längre livslängd.
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SIKAS KONSTRUKTIONSLÖSNING
Sika valde tillsammans med kund en lösning med design, komfort och stegljudsdämpning. Systemet Sika ComfortFloor® Pro
Decorative PS-66 användes tillsammans med en stgljudsdämpande matta (Comfort Regupol 4580) i grunden.
SIKAS PRODUKTER
Till kontorslandskap, mötesrum m.m.
SYSTEMNAMN
Sika Comfortfloor® Pro Decorative PS-66
SYSTEMUPPBYGGNAD
Lim: Sikafloor-Comfort Adhesive
Stegljudsmatta: Sikafloor-Comfort Regupol 4580
Porfyllnad: Sikafloor-Comfort Porefiller
Beläggning: Sikafloor-3000 (i två olika kulörer)
Toppförsegling: Sikafloor-304 W (Matt)
Kulör: NCS 6000 & RAL 9003
Yta: 500 m2
Underlag: Betong

PROJEKTDELTAGARE
BESTÄLLARE
Fortum Charge & Drive
GOLVENTREPRENÖR
CFF Industrigolv AB
MATERIALLEVERANTÖR
Sika Sverige AB
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Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.
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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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