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SikaComfortFloor® Marble FX
DEKORATIVE DESIGNEFFEKTER
TIL KONTOR, BUTIKKER & PRIVATE 
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Sika ComfortFloor® Marble FX
DEKORATIVE DESIGNEFFEKTER
SKAB SMUKKE OG UNIKKE GULVE, DER ER NEMME AT VEDLIGEHOLDE

Materialet fordeles ensartet med en savtakket spartel eller 
lagindikator.

Sika ComfortFloor® Marble FX er en fugefri selvudflydende polyuretan gulvbelægning 
specialudviklet med en helt ny pigment, der gør det muligt at skabe dekorative og kreative 
designs under udlægningen af gulvet. Ved brug af specielle skrabere, spartler eller ruller er det 
muligt at opnå forskellige strukturer, mønstre og effekter, som giver gulvet et unikt udtryk - kun 
fantasien sætter grænser. Gulvbelægningen egner sig til erhverv, beboelse og institutioner, 
eksempelvis kontormiljøer, butikker, skoler, og til private hjem, hvor man ønsker at skabe et 
moderne udtryk. Polyuretan har en meget blød overflade og er god til at absorbere både støj og 
ridser, og egner sig derfor godt til områder og miljøer, hvor støjreduktion ønskes. 

EGENSKABER:

MERE VÆRDI, MINDRE PÅVIRKNING

Sika er dedikeret til bæredygtig udvikling, specielt når det kommer til udvikling af produkter. Sika ComfortFloor®
er lugtfri under installation og brug, og det opfylder alle krav og regulativer omkring indendørs luftkvalitet i henhold til 
VOC emissioner, der kan være skadelige for mennesker og miljøet.

Individuelt design udføres som her med en blød spartel.

 ́ Ubegrænsede designmuligheder
 ́ Æstetisk fugefri løsning
 ́ Nemt at rengøre og vedligeholde
 ́ Godt indeklima med lav VOC-emission

 ́ Medvirkende til at skabe god rumakustik
 ́ Skridsikkert og robust i trafikerede arealer
 ́ Et bredt farvesortiment
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Individuelt design udføres som her med en blød spartel.

ANVENDELSESOMRÅDER

Sika ComfortFloor® Marble FX kun fantasien sætter grænser for anvendelsesmulighederne - 
om det er til rum i hjemmet eller til kontormiljøer, så er et polyuretangulv en fantastik løsning, 
der er smuk og samtidig miljøvenlig. Høj komfort og design samlet i én løsning.

Skab spændende effekter som her, hvor der er lavet en trælignede overflade med en woodrake.

Integrer et logo eller andet i designet. Brug forskellige redskaber til effekter.
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Sika ComfortFloor® Marble FX
SYSTEMER

Sika ComfortFloor® Marble FX systemerne giver en næsten ubegrænset designfrihed til at skabe 
forskellige designs såsom New Yorkergulv, et betonlook eller din helt egen 'kunst'. Sika Comfort-
Floor® systemerne findes med variable karakteristika såsom akustik, holdbarhed, slidstyrke og 
elasticitet.  

SYSTEM Sika ComfortFloor® Marble FX Sika ComfortFloor® PS-64 Marble FX Sika ComfortFloor® PS-66 Marble FX

BESKRIVELSE Fugefri, glat, lav VOC, robust 
polyuretan gulvbelægning med 
designeffekter

Fugefri, glat, lav VOC, lydisolerende 
elastisk polyuretan gulvbelægning 
med designeffekter

Fugefri, glat, lav VOC, lydisolerende 
elastisk polyuretan gulvbelægning 
med designeffekter

NORMAL 
TYKKELSE /  
LAG

~ 2 mm

3

~ 6 mm

4 - 5

~ 6 mm

5 – 7

EGENSKABER
 ́ Blødt at gå på
 ́ Robust
 ́ God effekt på lydisolering
 ́ Revneoverbyggende
 ́ Flere farvemuligheder
 ́ Lav VOC-emission

 ́ Blødt at gå på
 ́ Robust
 ́ God effekt på lydisolering
 ́ Revneoverbyggende
 ́ God slid- og trykstyrke
 ́ Flere farvemuligheder
 ́ Lav VOC-emission

 ́ Blødt at gå på
 ́ Robust
 ́ God effekt på lydisolering
 ́ Revneoverbyggende
 ́ God slid- og trykstyrke
 ́ Flere farvemuligheder
 ́ Lav VOC-emission

SYSTEM  
KOMPONENTER

 ́ Sikafloor®-150 / -151 / -3200
 ́ Sikafloor®-3000 FX
 ́ Sikafloor®-304 W / -419 W

 ́ Sikafloor®-150 / -151 / -3200 
 ́ Sikafloor®-320 N
 ́ Sikafloor®-3000 FX
 ́ Sikafloor®-304 W / -419 W

 ́ Sikafloor® ComfortFloor® Adhesive
 ́ Regupol 4580
 ́ Sikafloor® ComfortFloor® Porefiller
 ́ Sikafloor®-3000 FX
 ́ Sikafloor®-304 W / -419 W



FARVEKORT 

FARVEKORT
Sika ComfortFloor® Marble FX findes i et bredt farvesortiment. Herunder vises et udsnit af tilgængelige farver. Se alle 
farver online og/eller tag kontakt til vores konsulenter. Den færdige FARVE og det færdige MØNSTER er afhængig af hvilken 
fremgangsmåde der vælges, når produktet anvendes/udlægges.

KONTAKT OS for mere information. 

Stone Grey Steely Glimp Medium Grey

Dust Grey Concrete Grey Dark Iceland

Quartz Grey Florida Classic Hot Chocolate

Pearl White Light Ivory Ivory Drop

Ocean Brush Lime Green Rocky Road

VÆR OPMÆRKSOM PÅ at farvekortet er trykt og KUN VEJLEDENDE, og derfor ikke et udtryk for den eksakte farve.
Ses farvekortet fra en skærm vil indstillingen af denne også have indflydelse på, hvordan farverne vises. 

SCAN KODEN OG
SE MERE ONLINE
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SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 46 53 82
www.sika.dk

HVEM ER VI
Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialise-
ret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produk-
tionsindustrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, 
facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes 
til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af last-
bærende konstruktioner. Sikas produktsortiment dækker højkvalitets be-
tonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, 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.

GLOBAL MEN LOKAL PARTNER


