
 

Sika at work
max-lab, lund 
golvsystem i Kontor, teKniK- & installationsmiljöer
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max-lab, lund

ProjektbeSkrivning 
sika sverige har levererat golvsystem till teknik- och installationsmiljöer 
samt kontorslandskapet hos max-lab i lund. som första projekt i sverige 
har kontorsbyggnaden fått högsta betyget ”outstanding” i Breeam-se.

Projektkrav 
Beställarens kravspecifikation var att golvsystemen skulle vara registrer-
ade i sundaHus och värna om en mycket bra inomhusmiljö för de som 
skall nyttja max-lab som sin arbetsplats.

därav beslutades att sika ComfortFloor® skulle läggas i kontorslandskapet 
tack vare dess prestanda gällande just inomhusmiljö med mycket låga 
emissionsdata. sika ComfortFloor® har certifikat enligt m1 gällande 
inomhusmiljö. Även estetiken och nyttjande komfort var avgörande 
fördelar.

För teknik- och installationsytorna var kravet att beläggningen skulle 
klara vissa rörelser i konstruktionen, vara lättstädad, anpassad till 
verksamheten samt ha bra klassificering i sundaHus. till dessa ytor 
valdes en hybridbeläggning med sikalastic®-45 HyCem®.

SikaS konStruktionSlöSning
i kontorslandskapet gjordes förarbetet genom att underlaget slipades 
för skapa vidhäftning. efter detta moment applicerades primern 
sikafloor®-161. när primern härdat byggdes golvsystemet vidare med 
den självnivilerande polyuretanbeläggningen, sikafloor®-330. denna 
topplackas därefter med sikafloor®-305 W.

i teknik- och installationsutrymmen genomfördes en enklare slipning av 
betongen och sedan applicerades sikafloor®-Primer mrW. därefter lade 
entreprenören själva golvmassan på ytan, sikalastic®-45 HyCem®, som 
nivilerade ut. som topplack applicerades sikafloor®-strong W.

Sika Produkter
Kontor
sika ComfortFloor®
n sikafloor®-161
n sikafloor®-330
n sikafloor®-305 W

Teknik- och 
installationsutrymmen
n sikafloor®-Primer mrW 
n sikalastic®-45 HyCem®
n sikafloor®-strong W

Projektdeltagare
BestÄllare
Fastighets aB ml 4

entrePrenör
Kontor
stoby måleri aB, Hässleholm

Teknik- och 
installationsutrymmen
ra golv aB, Halmstad

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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