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MODERNT
Sika ComfortFloor® är ett modernt golv-
system till ditt byggprojekt, med system 
baserade på polyuretanharts med innehåll 
av naturliga material. Sika ComfortFloor®-

system är fjädrande och mycket slitstarkt 
och säkerställer att det attraktiva ut-
seendet behålls i många år. Dessa golvytor 
läggs för att vara fogfria, lätta att rengöra 

och reducerar livscykelkostnaderna.
Efter dess användbara livslängd, kan det 
befintliga systemet helt enkelt beläggas  
med ett nytt skikt av Sika ComfortFloor®-

system. En central hållbarhetsfaktor är
den förlängda livslängden för ett befintlig
golv, vilket minskar behovet av nytt
material, minskar avfallet och samtidigt 
minskar livscykelkostnaderna.

Sika ComfortFloor®-system är luktfritt
och bidrar till god inomhusluftkvalitet
på grund av mycket låga VOC-emissioner. 
Sika ComfortFloor® systemet och pro-
dukterna är helt testade och uppfyller de 
högsta normer när det gäller mycket låga 

emissions golvlösningar, t ex AgBB i Tysk-
land, A+ märkning i Frankrike, M1 i Finland. 
Användningskraven av lågemitterande 
material bidrar till relevantpoäng av Green 
Building-certifiering Program (t ex LEED, 
BREEAM, DGNB), som inkluderar inomhus-
luftkvalitet som en parameter för excellens 
i nybyggnationskonstruktion.

Dessutom är Sika ComfortFloor®-system
också en bra investering i det långa loppet 
på grund av dess enkla underhåll utan att 

behöva installera om helt ett nytt golvsys-
tem. Livscykeln Bedömning (LCA) visar att 
Sika ComfortFloor®-system har ett lägre
Energi- (CED) och koldioxid- (GWP) avtryck 
under hela dess livslängd än de flesta an-
dra golvlösningar, eftersom de inte kräver 
eventuella cementbaserade underlag eller 
ytterligare lim, de är helt monolitisk med 
betong eller avjämningsmassa i byggnads-
strukturen och kan lätt övermålas.
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UNDERSKATTAT
Som svar på designers krav, Sika
ComfortFloor®-system används ofta i
neutrala och pastellfärgade nyanser för 
subtila och allmänt diskret golvdesign. Detta 
ger en idealisk bas för enastående arkitek-
toniska och inredningsdetaljer eller djärva 
element som konstverk till bästa effekt.

För att harmonisera golvet perfekt med 
design och funktion, kan man välja golv-
ytornas utseende från matt till glansig 
ytfinish. Med sin spänstiga och elastiska 
finish kan Sika ComfortFloor®-system 
absorbera betydande nedslagsljud, såsom 
stegljud på ytan, för att säkerställa en 
lugn interiör atmosfär. 

Om andra ytor och rum under golvet måste 
skyddas från ljud, så finns det flera specifika 
Sika ComfortFloor®-system med extra hög 
ljudabsorption.

En ytterligare fördel är att alla dessa sys-
tem har samma ytfinish tillgänglig, så Sika 
ComfortFloor®-system med olika definierade 
prestandaegenskaper kan läggs sida vid sida 
utan att någon synlig skillnad föreligger.



GOLV
STILFULL GOLVDESIGN MED Sika ComfortFloor®6

GOLV
STILFULL GOLVDESIGN MED Sika ComfortFloor® 7

GEDIGET
Med exceptionell dekorativ förseglande
topplack kombinerad med elastiska belägg-
ningar, ger Sika ComfortFloor®-systemen en 
naturlig känsla under fötterna. Golvytorna 
känns varma vid beröring och är också skon-
sam mot lederna. Dessa egenskaper gör Sika
Comfortfloor®-system, det idealiska golvet 
med en finish för många offentliga och kom-
mersiella områden, såväl som i bostäder, ut-
bildnings- och fritidsanläggningar, inklusive 
många rum och områden i skolor, multis-
porthallar och motionsanläggningar.

Genom att använda Purform®-tekniken för 
högpresterande polyuretanprodukter
med ultralågt innehåll av diisocyanat-
monomer kan vi möta utmaningarna
i morgon, i dag och tillåta fortsatt obegrän-
sad användning av våra produkter, installe-
rade av proffs. Teknikvarumärket Purform® 
är en sammansättning av orden ”Pure”, 
”Polyurethane” och ”Performance”. 

Högsta betyg har Sika ComfortFloor®PS-24 
och Sika ComfortFloor® Marble FX, syste-
men har anpassats något för att följaktligen 
minska användarens exponering till ett ab-
solut minimum. Prestandan och det enastå-
ende utseendet har bevisats då systemen 
har använts i flera år i oräkneliga projekt 
globalt och kan till och med förbättras yt-
terligare. Detta gör att vi kan märka dessa 
produkter med Purform®-etiketten.
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FÄRGSTARKT
Valet  av färger är obegränsat med
Sika ComfortFloor®-system. Välj ifrån 
en bas av 72 standardfärger, 
produkterna kan också matchas till
RAL, NCS för att passa din individuella 
färgpalett eller färgmatchningskrav.

Specialeffekter och slående flerfärgad
design är också lätt att uppnå med det 
flytapplicerade Sika ComfortFloor®-
systemet. De olika färgerna kan köras
fogfritt tillsammans längs fasta
linjer och kanter av din egna design, eller 
på fri hand för konstnärlig kreativitet, 
där färgfogarna flyter ihop.

Dessa vackert färgade mönster kan
även appliceras i områden med högt 
slitage, eftersom de transparenta topp-
skikten skyddar ytan, inklusive ljusa och 
starka färger, samt att ytorna blir lätta 
att städa.



GOLV
STILFULL GOLVDESIGN MED Sika ComfortFloor®10

GOLV
STILFULL GOLVDESIGN MED Sika ComfortFloor® 11

ZONINDELNING 
OCH 
AVGRÄNSNINGAR

Golvdesignen och dess färg kan ha betydande 
påverkan på beteende och humör samt vägleda 
frekventa användare och besökare till det samma.
Sika ComfortFloor®-system gör det lätt att guida 
besökare i en viss riktning eller till definierade 
områden, med specifika färger och mönster. Böjda 
linjer eller geometriska former – nästan vad som 
helst är både teoretiskt och praktiskt möjligt – 
och fogfritt.

Designers har friheten att kombinera olika färger 
och former för att skapa den önskade atmosfären 
och en extremt bekväm känsla av rymd.
Säkerhetsmarkeringar kan också integreras i 
golvet.

Sika ComfortFloor® låter dig förverkliga dina visio-
ner med golvet.
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Sika ComfortFloor®-system  läggs i 
en enkel, stilren design eller i en ut-
trycksfull kombination av olika färger 
i moderna designkoncept. Det är även 
möjligt att skapa många olika mönster, 
till exempel genom inkluderingen av 
färgade flingor för att lägga till extra 
inslag av färg och designeffekter. Två 
eller flera färgkoordinerade nyanser kan 
blandas för att få kontrast eller tonala 
nyanser som terrazzo. Specifika bilder 
från inkorporeringen av varumärke och 
logotyper, till flerfärgad design kan 
också skapas i ditt nya golv.

Sika ComfortFloor® Marble FX är det 
senaste systemet i sortimentet av 
möjliga effekter. Den slutliga mönstret 
skapas i ytan efter att beläggningen 

har applicerats, och helt nya mönster 
och designer kan göras med denna nya 
teknologi. Metoden är relativt lätt att 
använda och säkerställer att den unika 
finish kan göras konsekvent över hela 
ytan eller området.

Det estetiska utseendet och de visuella
effekterna av denna flerfärgade golv-
design är inte deras enda fördel,
de hjälper också till att dölja smuts-
fläckar och damm mellan rengöringarna.
Ytans golvrengörings kostnader kan 
också bli lägre än för ett slätt golv som 
med ett litet mönster alltid brukar se 
renare ut.

MÖNSTRAT
ELLER 
STILRENT
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De högsta standarderna för hygien och
ytor som är lättstädade är viktiga i
sjukvårdssektorn. Med Sika ComfortFloor® i 
kombination med Sikagard® hygieniska vägg-
beläggningar, som är fogfria, ogenomträng-
liga och lätta att rengöra. Hygieniska ytor kan tillhandahållas 
till golv, väggar och tak inom många typer av sjukvårds
anläggningar. Sikagard® hygieniska väggbeläggningar har 
en speciell filmkonserveringsmedel som förhindrar bakterier 
och mögeltillväxt. Och 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.

För en säker försegling och beläggning vid 
golv-/vägganslutningar, kan alla detaljer 
för rörelsefogar placeras på väggen ovan-
för uppviken, så att de inte kan bli smutsiga 
och skadade under drift. För anslutningar till 

dräneringskanaler och rännor etc., där detaljer är integrerade 
i Sika ComfortFloor® systemuppbyggnaden som säkerställer 
vattentäta förseglingar som också är fogfria. Detta är en enkel 
och hygienisk golv-vägg-tak-lösning, som hjälper till att göra 
Sika ComfortFloor® golv och Sikagard® väggbeläggningar en 
föredragen lösning för många våtutrymmen, såsom badrum 
inom vården, och omklädningsrum eller duschar på fritidsan-
läggningar.

Sika ComfortFloor®-system kräver ingen initial ytbehandling 
eller beläggningsapplikation innan man tar dessa i normalt 
bruk, vilket är en annan verklig fördel och kostnadsbespa-
ringar för dessa miljöer. De färdiga ytorna behöver bara ett 
enkelt städschema för att rengöra golvet, underhålla dess 
utseende och bevara sin långsiktiga investering. Till exempel 
Diversey, som är ett ledande globalt rengöringsteknikföretag, 
rekommenderar användning av en icke-filmbildande rengö-
rings lösning som ska användas tillsammans med lämpliga 
rengöringsdynor. Alternativt kan de föreslå en helt kemika-
liefri rengöringsprocedur, genom att använda deras Diversey 
Twister Pad, en ännu mer ekologisk rengöringslösning för Sika 
ComfortFloor®system.
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      HYGIENISK
           

      
      LÄTT ATT RENGÖRA
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KOMMERSIELLA OCH OFFENTLIGA  
BYGGNADER:

För kommersiella och offentliga byggprojekt är Sika ComfortFloor®
den perfekta lösningen för snygga och hållbara golvytor. Fogfritt, 
stilrent utseende, lätt att underhålla och med ett nästan obegrän-
sat utbud av färger - Sika ComfortFloor®-finish ger frihet i design 
och arkitektonisk finish i många olika byggnader, från shopping
gallerior, butiker och restauranger, till konferenser och utställnings-
hallar, samt många kommersiella kontor och myndighetsbyggnader 
etc.

SJUKVÅRD OCH MEDICINSKA FACILITETER:

Fogfritt applicerad, erbjuder Sika ComfortFloor® ingen möjlighet till
att bakterier sprider sig i sprickor eller fogar. De används ofta till-
sammans med Sikagard® hygieniska väggbeläggningar inom sjuk-
vård och medicinska faciliteter från kliniker till sjukhus och vårdhem. 
Sika ComfortFloor®-system är idealiska för många områden, inklu-
sive reception och väntrum, korridorer och patientbehandlingsrum, 
eller till operationssalar och IVA (intensivvårdsavdelningar).

UTBILDNINGS- OCH SKOLBYGGNADER:

Färgstarkt, hållbart och lätt att rengöra - Sika ComfortFloor® fog-
fria system är idealiskt för att skapa ett elegant och spännande 
utseende inom utbildningsmiljöer, från förskolor och daghem till 
gymnasieskolor, universitet m.m. Det finns olika system i Comfort-
Floor®-serien för att möta de olika funktionella behoven i nästan 
alla rum och områden i dessa anläggningar, från mottagningsområ-
den och korridorer, till klassrummen och föreläsningssalarna, samt 
cafeterior och bibliotek, plus idrottsanläggningarnas omklädnings-
rum och intilliggande områden.

BOSTADSHUS:

En mjukare yta, skön att gå på och med en varm känsla under föt-
terna, detta är Sika ComfortFloor®. Finns i ett nästan obegränsat 
urval av färger, ger designfrihet för alla stilar och miljöer. Det blir 
alltmer en trend för moderna hotell och hem att vilja ha det fogfria, 
industriella utseende, och med Sika ComfortFloor®  kan det använ-
das för den senaste öppna planlösningen, eller i specifika rum, som 
t ex köket, vardagsrummet eller för ett modernt badrum.

Varje system i Sika ComfortFloor®-sortimentet är designat
med specifika fördelar för definierade applikationer och an-
vändningasområden. Förmågan hos dessa olika system att 
ha ett identiskt utseende gör det enkelt att kombinera dessa 
olika systemuppbyggnader och funktionalitet för en fogfri 
lösning genomgående i ett projekt. Ta en sjukgymnastik an-
läggning som ett exempel, en flerskiktsuppbyggnad av högt 
elastiskt Sika ComfortFloor® PS-65-system ger det perfekta 
golvet i behandlingsrummen, samtidigt som det är slitstarkt 
och kostnadseffektivt i en tvålagers uppbyggnad av en Sika 
ComfortFloor® PS-22 Systemet är idealiskt för reception och 
väntområden.

Denna urvalsguide ger jämförande betyg för några av de vik-
tigaste egenskaperna och de olika systemens lämplighet för 
användning i områden med olika krav.
Varje projekt har sina egna specifika krav, det är därför din 
lokala Sika-specialist alltid är tillgänglig för att stödja dig, 
hjälpa dig med bedömning, urval och föreskrift av rätt Sika 
ComfortFloor®-lösning för ditt projekt.

ANVÄND Sika ComfortFloor®  
PS–22 / PS–23 / PS–24 / 
Marble FX

Sika ComfortFloor®  
PS–63 N / PS–64 N /  
PS–65 / PS–66

Sikafloor® MultiFlex  
PS–33 ESD

Används för

Gåkomfort xx xxx x

Akustisk / ljudreducerande xx xxx x

Reptålighet / elasticitet xxx xx x

Våtzons lämplighet xxx – –

Elektriskt ledande – – xxx

Används i

Bibliotek xxx xx –

Klassrum xxx – –

Daghem xx xxx –

Återförsäljare xxx x –

Utställningsområden xxx x –

Kontor xxx – x

Laboratorier xxx x xx

Omklädningsrum & toaletter xxx x –

Korridorer / trapphus xxx x –

Operationssalar xx x xxx

Patientkonsultområden xxx x x

Fysioterapiområden xx xxx –

Bostäder – hotell och inomhusmiljö xxx xxx –

Inte idealiskt: - Lämplig: X Bra: XX Excellent:  XXX

Grunden för dessa betyg är den typiska dagliga användningen i kommersiella byggnader.
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      TYPISKA APPLICERINGAR
           

Sika ComfortFloor®-system GER olika fördelar för olika
kunder och applikationer. Typiska exempel inkluderar:

      
      URVALSGUIDE
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 ́ Polyuretan beläggning, 
transparent förseglad

 ́ Bästa färgutseendet
 ́ Bra mekanisk och 

nötningsbeständighet

 ́ Enkel applicering
 ́ Härdningen kan på- 

skyndas med Sikafloor® 
-3000 Snapbooster

Sika ComfortFloor® PS-24 Sika ComfortFloor® Marble FX

Flerfärgad och flingad design möjlig Unik ton-i-ton-design
Patenterad teknik

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING:
Alla applikationer där flerfärgad, ton-i-ton eller flingdesign 
önskas eller där de högsta kraven på färgens utseende
avgör, t ex i offentliga byggnader, bostadshus, kommersiella 
byggnader och kontor.

SYSTEMSPECIFIKA FÖRDELAR:

Sika ComfortFloor® PS-22 Sika ComfortFloor® PS-23

Variabel, kan justeras från tuff-elastisk till elastisk Bevisat sin hållbarhet sedan flera år i flertalet globala projek

UNIVERSALSYSTEM 
SYSTEMSPECIFIKA FÖRDELAR:

 ́ Polyuretanbasskikt, färgad försegling
 ́ Bra spänst, absorberar punktbelastningar och bra  

beständighet mot repor
 ́ Bra nötningsbeständighet
 ́ Lätt att övermåla efter några år

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING:
Alla applikationer där ett slitstarkt och reptåligt golv krävs, 
särskilt skolor, sjukhus, kontor, kommersiella och bostads-
hus.

MYCKET DEKORATIVA SYSTEM

Sika ComfortFloor® PS-63 N Sika ComfortFloor® PS-65

Flytande applicerat akustiskt skikt
Enkel flytande applicering
Bra ljudreducering upp till – 15 dB

Stegljudsmatta som akustiskt lager
Mycket elastisk och hållbar
Utmärkt ljudreducering upp till – 19 dB

LJUDDÄMPANDE OCH DE MEST KOMFORTABLA SYSTEMEN
SYSTEMSPECIFIKA FÖRDELAR: HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING:

Förskolor, daghem, sjukgymnastik,
butiker och bostadshus

SYSTEM FÖR SPECIFIKA KRAV

SYSTEMSPECIFIKA FÖRDELAR:
 ́ Tuff-elastisk, ledande polyuretansystem
 ́ Försegling och beläggning är ledande som ger en hög  

säkerhet för konduktivitet under systemets livstid

*  Kan även kombineras med Sikafloor®-3000 / FX under namnet PS-64 N / PS-66.

3. Toppskikt:  
Sikafloor®-305 W
2. Beläggning:  
Sikafloor®-3310
1. Primer: 
Sikafloor®-150/-151

3. Toppskikt:  
Sikafloor®-305 W
2. Beläggning:  
Sikafloor®-330 
1. Primer:  
Sikafloor®-150/-151

Sikafloor® Multiflex PS-33 ESD

5. ESD toppskikt:  
Sikafloor®-305 W ESD
4. Konduktiv beläggning: 
Sikafloor®-3240 ECF
3. Konduktiv primer:  
Sikafloor®-220 W  
Conductive
2. Jordanslutning:  
Sika® Earthing Kit
1. Primer: Sikafloor®-150/-151

 ́ Polyuretan beläggning, 
färgad försegling

 ́ Ljuddämpande lager 
integrerad

 ́ Mjuk och säker att gå på 

 ́ Bra mekanisk och 
nötningsbeständighet

 ́ Enkelt att applicera nytt 
toppskikt efter några år

4. Toppskikt: Sikafloor®-305 W*
3. Beläggning:  
Sikafloor®-330/-3310*
2. Stegljudsmembran: 
Sikafloor®-320 N
1. Primer:  
Sikafloor®-150/-151

Den perfekta beläggningen i samma utseende för områden som behöver ledande golv, t ex operationssalar,
arbetsplatser med elektroniska känsliga varor.

Motstånd mot jord Rg < 109Ω (IEC 61340-4-1)

Typiskt genomsnitt
motstånd mot jord

Rg < ~ 105–106Ω (DIN EN 1081)

Kroppsspänning < 100 V (IEC 61340-4-5)

Systemmotstånd
(Person/Golv/Sko)

Rg < 109Ω (IEC 61340-4-5)

För tekniska områden såsom kök, logistik,
parkeringsplatser och mer, vänligen se
lämpliga Sikafloor®-system på sika.com

För sportgolv, vänligen besök
Pulastic webbsida

      
      Sika ComfortFloor®
  EXCEPTIONELLA SYSTEM FÖR
  VARJE APPLIKATION           

3. Toppskikt:
Sikafloor®-304 W/-306 W
2. Beläggning:
Sikafloor®-3000 +
valfritt ströad med 
PVA-flakes
1. Primer:
Sikafloor®-150/-151

3. Toppskikt:
Sikafloor®-304 W/-306 W
2. Beläggning:
Sikafloor®-3000 FX
1. Primer:
Sikafloor®-150/-151

5. Toppskikt: Sikafloor®-305 W
4. Beläggning:  
Sikafloor®-330/-3310*
3. Porfyllare: Sikafloor®  
Comfort Porefiller
2. Stegljudsdämpning: Sikafloor®  
Comfort Regupol®-6015 H
1. Lim: Sikafloor®  
Comfort Adhesive
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SIKA CURING-BY-DESIGN TECHNOLOGY visar sin förmåga nu för första gången inom golv- 
applikationer. Sikafloor®-3000 Snapbooster ges som en tredje komponent som kan läggas till 
standardbeläggningsmaterial Sikafloor®-3000 och Sikafloor®-3000 FX när en snabb härdning är 
nödvändig. Applikationen och arbetsprocessen förblir densamma, men när härdningsprocessen har 
startat, då härdar det snabbt. Detta möjliggör en applicering av alla lager av golvsystemets 
uppbyggnad färdigt på en enda dag och golvet kan tas i bruk på mycket kort tid.

ARBETSTIDEN FÖR ÄR ATT INSTALLERA Sika ComfortFloor®-SYSTEM KAN GÖRAS 
MER EFFEKTIVT: VÄNTETIDER FÖR ATT PRODUKTERNA SKA HÄRDA 
KAN MINIMERAS ELLER T.O.M UNDVIKAS.

Nedan är ett exempel på ett typiskt projekt med Sika ComfortFloor® som installeras med nya Sikafloor®-3000 Snapbooster 
jämfört med en standardapplikation utan booster (100 m² vid 20°C).

Med ett typiskt golvsystem av polyuretanharts, så behöver 
vanligtvis varje skikt i systemuppbyggnaden en dag för 
applicering och härdning. För att vara ärlig kan detta oftast 
planeras och schemaläggas för varje specifikt område, 
beroende på dess storlek, projektets karaktär och projekt-
tiden. Det finns dock ett ökande antal projekt där en snabbare 
återgång till drift krävs, eller så är golvytan relativt liten, 

vilket innebär att det är oekonomiskt att spendera flera 
dagars arbete för att uppnå hela systemuppbyggnaden. 
Detta är särskilt påtagligt när långa restider till platsen också 
förkortar arbetsdagen, och därför skulle det vara fördelaktigt 
att utföra så många av arbetsmomenten som möjligt eller att 
till och med kunna slutföra uppbyggnaden på en enda dag.

Sika ComfortFloor® 
+ Sikafloor®-3000 

Snapbooster

1 dag

1 dag (full)

Konventionellt  
PU-golv

3 dagar
(i bästa fall)

3 dagar (delvis) +
mycket tid tillbringad 

i bilen

Sika ComfortFloor® + Sikafloor®-3000 Snapbooster

7:00 14:00 22:00

2 h

6:00

16 h  Toppskikt Sikafloor®-304 W

Beläggning Sikafloor®-3000 + 
Sikafloor®-3000 Snapbooster

Primer Sikafloor®-151+ 
Sikafloor®-54 Booster

Förberedelser

3 h

4 h

2 h

Åter i bruk

Nödvändig 
arbetstid

14:00 22:00 14:00 22:00 14:00 22:00 6:007:00 7:00 7:00

Traditionell PU

Förberedelser

16 h Traditionell Epoxi-primer

16 h Conventional PU Wear coat

16 h Traditionell PU-beläggning

2 h

ÖKAD INSTALLATIONSEFFEKTIVITET 
OCH SÄKERHET

Sika ComfortFloor® KAN NU ANVÄNDAS 
VID KRITISKA INSTALLATIONER MED 
MINIMAL AVSTÄNGNINGSTID

GER NYA SNABBA MÖJLIGHETER 
FÖR ÄGARE OCH ENTREPRENÖRER 
I BÅDE NYPRODUKTION OCH 
RENOVERINGSPROJEKT

MER PRODUKTIV INSTALLATION
OCH LÄTT HANTERING AV
Sikafloor®-3000 Snapbooster

SNABBA INSTALLATIONSTIDER, 
YTOR KAN ÅTERTAS SNABBT

KUNDFÖRDELAR:

SIKA CURING-BY-DESIGN TECHNOLOGY

MÖJLIGGER ETT PARADIGM-SKIFTE I POLYURETANGOLV:
STANDARD APPLICERINGSTID FÖLJS AV EXTREMT SNABBT HÄRDNING.

SNABBARE INSTALLATION OCH FÄRDIG-
STÄLLANDE MED MINDRE VÄNTETID
ÄN VANLIGA PU-GOLV!

NORMAL ÖPPENTID (ARBETSTID) FÖR 
EFFEKTIVA OCH TOPPKVALITETS- 

APPLICERINGAR.

      
      Sikafloor®-3000 Snapbooster – 
  TID ÄR PENGAR  

    Få ytorna snabbt tillbaka i drift         
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Sika Concrete Grey*

Sika Dust Grey*

Sika Moisty Shine*

Sika Wild Orchid**

Sika Mystical Grape*

Sika Frosty Tree**

Sika Spring Grass***

Sika Quartz Grey*

Sika Rocky Road*

Sika Lila Touch**

Sika Young Olive**

Sika Signal Grey*

Sika Winter Ice**

Sika May Green**

Sika Dark Iceland*

Sika Deep Iron*

Sika Purple**

Sika Florida Classic*

Sika Ice Blue*

Sika Young Cotton**

Sika Lime Green**

Sika Shadow Move*

Sika Medium Grey*

Sika Smokey Evening*

Sika Dusty Cloud*

Sika Oyster Secret*

Sika Gun Metal*

Sika Sea Mist**

Sika Umbra Grey*

Sika Stone Grey*

Sika Lavender Field*

Sika Brown Grey*

Sika Grey White*

Sika Stone Cold*

Sika Avocado*

Sika Distant  Blue*

Sika Black*

Sika Steely  Glimpse*

Sika Hot  Chocolate*

Sika Dolphin  Grey*

Sika Pearl  White*

Sika Art Deco*

Sika Silk Grey*

Sika Bordeaux Wine***

Sika Ivory Drop*

Sika Ocean Brush**

Sika Mocca Coffee*

Sika Amberish Grey*

Sika Sweet Citrus***

Sika Light Grey*

Sika Sun Fire***

Sika Sepia Brown*

Sika Steel Blue*

Sika Pastel Blue*

Sika Cool Chill*

SIka Oxide Red**

Sika Bright Blue*

Sika Light vory*

Sika Latte Macchiato*

Sika Brown Beige*

Sika Stone Brown*

SIka Smoked Salmon**

Sika Brown Reddish*

Sika Violet Blue*

Sika Brilliant Blue*

Sika Matt Rose*

Sika Tele Grey*

Sika Bright Flame***

Sika Autumn Chestnut*

Sika Midnight Spark*

Sika Sky Line** 

Sika Desert Sun*

* – *** indikerar antalet topplacker med Sikafloor®-305 W för att få perfekt finish.

Färgerna är vägledande. Begär alltid ett färgprov som referens först.
Utöver dessa standardfärger kan produkterna även beställas i de flesta färger enligt RAL- och NCS-färgsystem.

      
      Sika ComfortFloor®
  STANDARDFÄRGER           
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Sika Cool ChillSika Art DecoSika Midnight Spark Sika Spring GrassSika Avocado

Sika Steel Blue Sika Gun MetalSika Violet Blue Sika Pastel Blue Sika Brilliant Blue

Sika Lavender Field Sika Wild OrchidSika Mystical Grape Sika Distant Blue Sika Ice Blue

Sika Ivory Drop Sika Matt RoseSika Sun Fire Sika Smoked Saumon Sika Desert Sun

Sika Ocean Brush Sika Sea MistSika Smokey Evening Sika Bright BlueSika Sky Line

Sika Bordeaux Wine Sika Oxid RedSika Sweet Citrus Sika Lila TouchSika Purple

Sika Pearl White Sika Grey WhiteSika Young Cotton Sika Light IvorySika Brown Beige

Sika BlackSika Shadow Move

Sika Concrete grey Sika Dark IcelandSika Quartz Grey Sika Umbra Grey Sika Dust Grey

Sika Signal Grey Sika Tele GreySika Steely Glimpse Sika Silk Grey Sika Stone Grey

Sika Latte Macchiato Sika Brown GreySika Mocca Coffee Sika Dusty Cloud Sika Hot Cocolate

Sika Stone Gold Sika Medium GreySika Amberish Grey Sika Dolphin GreySika Deep Iron

Sika Autumn Chestnut Sika Brown ReddishSika Rocky Road Sika Sepia BrownSika Stone Brown

Sika Moisty Shine Sika May GreenSika Lime Green Sika Florida ClassicSika Young Olive

Kulörerna är vägledande. Begär alltid ett kulörprov som referens först.

      
      Sika ComfortFloor®
  Marble FX FÄRGER           
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NÄSTAN OBEGRÄNSAT MED FÄRGVAL

INTEGRERA FÖRETAGSLOGO, 
SKYLTNING OCH MÖNSTER I 
DESIGNEN

FÖRLÄNG GOLVSYSTEMETS LIVSTID
 - UPP TILL 40 ÅR

LÅG VOC,
VOC UNDER
0,5 MG/M³

ÖVERLÄGSEN AKUSTIK I RUMMET OCKSÅ LJUDDÄMPANDE FÖR
RUMMET UNDER, UPP TILL -19 DB LJUDREDUKTION

ENKLARE ATT OMBELÄGGA ÄN 
ATT RIVA BORT SOM MED ANDRA 
BELÄGGNINGAR

MJUK OCH ELASTISK ATT GÅ PÅ

INSTALLERAS  
FOGFRITT
LÄTT ATT STÄDA

ELEGANT,  SLÄTT 
UTSEENDE

BIDRAR TILL GOD 
LUFTKVALITET INOMHUS,
MÖTER M1, AGBB, A+

BIM-  
DETALJER

LÅG LIVSCYKELKOSTNAD

VARM 
KÄNSLA 
UNDER 
FÖTTERNA

ELASTISK OCH SLITSTARKT

HYGIENISKA GOLV OCH VÄGGBEKLÄDNADER 
BASERAD PÅ

ÖVER 40 ÅRS  
ERFARENHET

BIDRAR TILL 
LEED V4 
OCH ANDRA 
”GRÖN BYGGNAD” 
CERTIFIERINGS 
PROGRAM
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Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande le-
verantör av kemiska specialprodukter. 
Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillver-
kande 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, special-
bruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell 
förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system. 

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

MER INFORMATION:

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


