
Sika ComfortFloor®  
PERFEKTION I DIT HJEM



BO MED PERFEKTION
Sika ComfortFloor® I HJEMMET

Sika ComfortFloor® er mere end bare et gulv. Det handler om, hvordan folk ser og 
respondere på det minimalistiske look med det varme ‘touch’. Det handler om 
kreativitet og det endeløse udvalg af farver. Det handler om, at det kun er fantasien 
der sætter grænser. Sika ComfortFloor® forsyner hjemmet med et fuldstændig 
fugefrit gulv i en hvilken som helst farve. Gulvet er nemt at holde rent, modstands-
dygtigt over for møbler og gangtrafik samtidig med, at det er blødt og komfortabelt.  
Der kan siges meget om gulvene, men kig med her...                                                        
www.sika.com/ComfortFloor
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Stuen er ofte det rum, der fylder mest i et hjem. Gulvet har en 
stor betydning for udtrykket; det skal være perfekt. Perfekt 
design, perfekt farve, perfekt afstemt og absolut præcision 
hele vejen igennem. Sika ComfortFloor® er en unik kombina-
tion af moderne design og performance – rart at gå på, blødt 
at røre ved, nemt at holde rent og ingen revner eller fuger.

Dit hjem vil aldrig helt blive det samme igen. 

 

SPØRG EFTER Sika ComfortFloor® FOR BEDSTE RESULTAT I 
STUEN. FARVEN ER OP TIL DIG.

DU HAR ET ØJE FOR DESIGN. DU HAR EN HØJ STANDARD.        
Sika ComfortFloor® I STUEN.

Et minimalistisk look: Gulvet i stuen er Sika ComfortFloor® PS-63 System.



4
Sika ComfortFloor® 
PERFEKTION I DIT HJEM

Vil du gerne kreere et komfortabelt rum, der også ser fantas-
tisk ud? Et soveværelse med et fuldstændig fugefrit gulv gør 
indtryk. Også på dine fødder: Sika ComfortFloor® føles lunt 
og blødt på de bare fødder. Gulvet hjælper med at reducere 
støj og giver i det hele taget en bedre akustik. Sådan bør det 
perfekte soveværelse være. 

Graden af blødhed og akustisk præstation for Sika Comfort-
Floor® kan modificeres i forhold til det system der vælges.  
Det der forbliver konstant er hvor nemt gulvet er at holde 
rent, og hvordan det bidrager til et godt indeklima.

SPØRG EFTER BEDSTE RESULTAT I SOVEVÆRELSET.        
LAD DINE FØDDER FORTÆLLE DIG, HVAD DER ER BEDST     
– I HVILKEN SOM HELST FARVE…

DET PERFEKTE GULV FOR EN GOD NATS SØVN.             
Sika ComfortFloor® I SOVEVÆRELSET.

En god start: At vågne op til et blødt og lunt gulv gør bare dagen bedre… – her et Sika ComfortFloor® PS-65 System.
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Livet leves i køkkenet. Livsstilstudier viser, at størstedelen 
af tiden i hjemmet foregår i køkkenet, hvor familie og venner 
samles. Køkkenet er også det sted i hjemmet, hvor innova-
tion, kreativitet og teknologi mødes.

Sika ComfortFloor® i køkkenet er et stilfuldt og robust state-
ment om livsstil og god smag. Et fugefrit og fantastisk blødt 
gulv – vandtæt, slidstærkt, skridsikkert og nemt at rengøre – 
det perfekte supplement til, ja, en fantastisk middag!

 

SPØRG EFTER BEDSTE RESULTAT I KØKKENET.                
FARVEN PÅ GULVET KAN ENDDA MATCHES TIL DINE    
KØKKENELEMENTER.

GULVET BOOSTER STILEN. MADEN BOOSTER HUMØRET. 
Sika ComfortFloor® I KØKKENET.

Større og bedre: Det fugefri og holdbare gulv, Sika ComfortFloor®, er ideelt til et stort køkken – her et Sika ComfortFloor® PS-63 System.
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SER GODT UD OG HAR EN HØJ HOLDBARHED.  
Sika ComfortFloor®  PÅ BADEVÆRELSET.

Sika ComfortFloor® ser godt ud. Og det føles også godt   
under dine bare fødder. Men på badeværelset præsterer gul-
vet også rigtig godt. Det fugefri gulv skal modstå de våde om-
givelser og være skridsikkert uanset om det er vådt eller tørt. 
Endelig, skal det være nemt at holde rent og være hygiejnisk. 
Det er perfektion.

Sika ComfortFloor® påføres nemt og hærder til et fuldstændig 
fugefrit, blødt gulv uden nogen former for revner, huller eller 
fuger, hvor skidt og bakterier kan gemme sig - også selvom 
der er ændringer i farven eller designet mellem gulv og væg. 
En perfekt hygiejnisk løsning. 

SPØRG EFTER Sika ComfortFloor® FOR BEDSTE RESUL-
TATER PÅ BADEVÆRELSET. FARVEN PÅ GULVET KAN 
ENDDA MATCHES TIL FARVEN PÅ VÆGGEN.

Det er også praktisk: Et smukt, fugefrit gulv er dejligt for hele familien – her et Sika ComfortFloor® PS-23 System.
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Skab en lækker base, hvor børn kan få lov at være børn og 
skeje ud. Sika ComfortFloor® i børneværelset er dejligt at lege 
på, det ser godt ud og det holder!

Et fugefrit og fantastisk blødt gulv – vandtæt, slidstærkt, 
skridsikkert og nemt at rengøre – et perfekt grundlag for 
mange timers leg.

 

SPØRG EFTER BEDSTE RESULTAT I BØRNEVÆRELSET.            
FARVEN PÅ GULVET KAN ENDDA MATCHES TIL VÆGGENE.

DEJLIGT AT LIGGE PÅ EFTER MANGE TIMERS LEG. 
Sika ComfortFloor® I BØRNEVÆRELSET.

Kreativitet og leg: Det fugefri og holdbare gulv passer perfekt til mange timers leg – her et Sika ComfortFloor® PS-63 System.
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Farvet top coat
Base coat 

Primer

Transparent top coat
Color flakes
Brilliant base coat 

Porefiller
Gummimåtte

Lim

STANDARD

GLAT

ELLER DECORATIVE

ELLER GLAT AKUSTISK

Sika ComfortFloor® SYSTEM
ØVRE LAG - VALGMULIGHEDER

NEDRE LAG - VALGMULIGHEDER

SUND INDENDØRS LUFTKVALITET
Sika ComfortFloor® er lugtfri under installation og brug, og det 
opfylder alle krav og regulativer omkring indendørs luft kvalitet i 
henhold til VOC emissioner, der kan være skadelige for mennes-
ker og miljøet. 

OVERLEGEN AKUSTIK
Systemerne Sikafloor® PS25 og PS26  har et ekstra akustisk 
underlag for at dæmpe støj. Systemerne Sikafloor® PS23, 
PS24, PS25 og PS26 indeholder alle et blødt elastisk materiale, 
der reducerer ekkolyd, og den forstyrrende støj fra faldende 
objekter samt trinlyd. 

HOLDBART & ROBUST
Oprindeligt designet til kommercielt brug (shoppingcentre og 
hospitaler), modstår Sika ComfortFloor® den gentagne gang-

trafik, tunge møbler og generelle slid, der er i indgangspartier 
i hjemmet. Gulvet giver en stærk og tæt barriere for vand og 
rengøringsmidler. Ridser kan ordnes med en cleaner eller kan 
overmales med et nyt tyndt lag.

Sika ComfortFloor® systemerne installeres uden lim eller un-
derlag, hvilket bidrager til et lavere carbon footprint sammen-
lignet med andre traditionelle gulvsystemer. 

FLERE TEKNISKE KARAKTERISTIKA FOR 
Sika ComfortFloor® INKLUDERER:

 ́ Bidrager med point iht. Green Building Certification  
 ́ Kompatibelt med gulvvarmeinstallationer
 ́ Ikke absorberende overflade - ideelt til badeværelser

Sika ComfortFloor® systemerne findes med variable karakteristika såsom akustik, holdbarhed, slidstyrke og elasticitet.  

TEKNISK OVERBLIK
Fugefrit og harmonisk design

SYSTEMER PS23 PS24 PS27 PS63 PS65 PS66 PS67

Standard

Decorative 

Acoustic

 
ANVENDELSESOMRÅDE 

Stue ** ** * *** *** *** ***

Soveværelse *** *** * *** *** *** **

Køkken ** ** *** *** * * ***

Badeværelse ** ** *** *** ***

Børneværelse ** ** * *** *** *** **

Entré/Bryggers ** ** ** * * * ***

* KAN ANVENDES     ** GOD     *** BEDST



Der er over 70 standard Sika ComfortFloor® farver tilgængelige. Men hvis det ikke er nok, kan du bestille dit Sika ComfortFloor® 
i hvilken som helst RAL Classic eller NCS 1950 farve. Dette enorme udvalg af farver giver uanede designmuligheder. Dit gulv kan 
endda matche dine vægge fuldstændigt. 

MØNSTRE OG FINISH
Specifikke mønstre er også muligt med specielle systemer og påføringer. Overfladen på Sika ComfortFloor®  kan få en mat 
finish eller endda en kunstnerisk effekt ved at anvende særlige malerpensler og ruller.



CREATIVITY & COLOR 
CLOSE TO PERFECTION
MED SIKAS NYE TONEANLÆG ER DET KUN FANTASIEN DER SÆTTER GRÆNSER



SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.sika.dk

MERE FRA SIKA

HVEM ER VI
Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virk-
somhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktionsindustrien (automotive, 
busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes til fugning, klæb-
ning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sikas pro-
duktsortiment dækker højkvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæ-
bere, lyddæmpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve 
såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer.  

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.
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GLOBAL MEN LOKAL PARTNER


