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FLOORING - Sika® ComfortFloor® Marble FX

PROJEKT BESKRIVNING
Nu byggs Uleåborgs Universitets Sjukhus. Målet, till år 2030, är att vara det 
smartaste sjukhuset i världen där den senaste tekniken och de modernaste 
faciliteterna samt uppdaterad know-how garanterar effektiv och imponerande 
vård i världsklass. Golv har inte bara funktionskrav utan deras färger har också 
fysiologiska och psykologiska effekter. Reaktioner relaterade till färgerna är 
spontana, de kan vara positiva eller negativa, men ändå individuella för varje 
person. Det är därför färger är viktiga i utformningen av lokalerna, med tanke 
på hur många olika personer som arbetar i, är patienter eller besöker lokalerna.

PROJEKTKRAV
Sjukhuset byggs för att möta utmaningarna med framtida sjukvård, målet är att 
bygga säkra, hälsosamma och funktionella lokaler för både personal och patienter.

SIKAFLOOR-LÖSNINGEN
Sika ComfortFloor®-golvet ger en mjuk och varm känsla under fötterna som gör det 
bekvämt att gå på barfota, sitta eller stå på samtidigt som du minskar trötthet eller 
risken för skador. Golvytan är fjädrande, halkskyddande och är idealisk för områden 
med hög gångtrafik.

Pga att golvet är fogfritt så är det väldigt lätt att rengöra och 
hjälper på så sätt till att upprätthålla en hygienisk miljö i vård-
inrättningar. Sika ComfortFloor® förseglingskikt är testade enligt 
CSM Clean Room Standard, som intygar att systemen har låg 
nötning, låg emission och inte är en grogrund för bakterier. 
Golvet är luktfritt under installation och användning och uppfyller 
stränga luftkvalitetskrav. Med sina extremt låga VOC-emissioner 
främjar det aktivt inomhusluftens renhet.

Sika ComfortFloor® Marbe FX-metoden möjliggör en mängd 
olika mönster. Beroende på vilket verktyg som används under 
installationen kan man skapa t ex mönster som påminner om 
marmor.

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15 
163 53 SPÅNGA

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

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.
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PROJEKTDELTAGARE
Fastighetsägare: OYS 2030 -alliance
Golventreprenör: Heikkinen Yhtiöt Oy
Arkitekter:  Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
 Uki Arkkitehdit Oy
Produktleverantör: Oy Sika Finland Ab


