
Sika ComfortFloor® Marble FX  
FLOT DESIGNGULV I DIT HJEM



BO MED PERFEKTION
Sika ComfortFloor® Marble FX 

Sika ComfortFloor® Marble FX er mere end bare et gulv. Det handler om kreativitet og de mange 
muligheder for spændende farver, mønstre og designs. Det handler om, at det kun er fantasien der 
sætter grænser. Sika ComfortFloor® Marble FX forsyner hjemmet med et fuldstændig fugefrit gulv, så 
rengøring og vedligehold bliver nemt som en leg. Gulvet er blødt og komfortabelt, men samtidig 
modstandsdygtigt overfor møbler og gangtrafik. Der kan siges meget om gulvene, og de er super 
alsige. De anvendes ofte på skoler, kontorer, butikker og institutioner. Men de vinder mere og mere 
indpas i den private bolig og kan endda anvendes ved renoveringsprojekter. Kig med her...                                                       
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PERFEKTION I DIT HJEM

Det originale gulv inden inden renovering

Efter priming blev gulvet skrabespartlet, så fugerne blev plane

Gulvet er slebet let over og primet

Til denne opgave valgte man en flydende lyddæmpende måtte. Dette er valgfrit.

Effekten i slutresultatet er meget afhængigt af den der udfører håndværket

Endelig påføres 
SikaComfortFloor® Marble FX. 
Derefter coates belægningen 
med Sikafloor-304W, som 
giver en mat og silke lignende 
overflade.  

Færdigt resultat!
Til denne opgave ønskede 
kunden et roligere udtryk 

med ‚store strøg‘. Den 
opnåede effekt minder 

meget et betongulv, men 
man får mere  komfort og 

lyddæmpning her. 

Gulvet er udlagt af Michael, som har Kbh Industri & 
Designgulve. Han var meget begejstret for at arbe-
jde med Sika ComfortFloor® Marble FX, og synes det 
var spændende at se, hvordan pigmentet ‘opførte’ sig. 
Michael har lavet rigtig mange kvadratmeter, hvor han 
opnår betonlooket ved at anvende to nuancer af grå fx. 
fra det ensfarvede Sika ComfortFloor® sortiment. Arbe-
jdsgangen bliver lidt nemmere med  Sika ComfortFloor 
Marble FX, da pigmenten selv arbejder sig frem, og man 
kan derfor lege en masse med mønstret uden det ændrer 
ved farven.  
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Sika ComfortFloor® Marble FX ser virkelig godt ud. Og 
det føles også virkelig godt under de bare fødder. Men på 
badeværelset præsterer gulvet også rigtig godt. Det fuge-
fri gulv skal modstå de våde omgivelser, og det skal nemt at 
holde rent og være hygiejnisk. 

Sika ComfortFloor® Marble FX hærder til et fuldstændig fuge-
frit, blødt gulv uden nogen former for revner, huller eller fuger, 
hvor skidt og bakterier kan gemme sig. En perfekt hygiejnisk 
løsning. 

SER GODT UD OG HAR EN HØJ HOLDBARHED.  
Sika ComfortFloor® Marble FX PÅ BADEVÆRELSET.

Det færdige resultat:  Et smukt gulv på badeværelset uden fuger - stor hjælp ift. rengøring.  Farve: medium grey.

FØR



5
Sika ComfortFloor® 

PERFEKTION I DIT HJEM

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® Marble FX  i køkkenet er et stilfuldt og 
robust statement om livsstil og god smag. Et fugefrit og fan-
tastisk blødt gulv – vandtæt, slidstærkt  og nemt at rengøre 
– det perfekte supplement til, ja, en god middag.

 

GULVET BOOSTER STILEN.  
Sika ComfortFloor® I KØKKENET.

 Det færdige resultat: Et fugefrit og holdbart gulv - ideelt som køkkengulv.   Farve: medium grey  

FØR
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FARVEKORT 
FARVEKORT
Herunder vises et udsnit af Sika ComfortFloor® Marble FX farverne. Se alle farver online og/eller tag kontakt til vores 
konsulenter. Den færdige farve og det færdige mønster er afhængig af, håndelaget og værktøjet, når produktet udlægges. 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ at farvekortet VEJLEDENDE, og derfor ikke et udtryk for den eksakte farve. 
KONTAKT OS for mere information. 

Stone Grey    Steely Glimp   
 

Medium Grey

Dust Grey   
 

Concrete Grey    
 

Dark Iceland

Quartz Grey   
 

Florida Classic   
 

Dark Chocolate

Pearl White   
 

Light Ivory   
 

Ivory Drop

Ocean Brush   
 

Lime Green   
 

Rocky Road

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.
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Dejligt at ligge på, hvis man får brug for en hurtig lur..

Her har man valgt en mere ‚livlig‘ hånd i udlægningen, så man opnår en stor mønstereffekt 

Et roligere design med mere ‚flydende‘ effekt - her udlagt i et bryggers i farven Dark Iceland

Forskellige effekter afhængig af den udførendes håndelag

Close up af køkkengulvet

INSPIRATION



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

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




