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GULVE
FARV VERDEN MED SIKA

DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

Når det kommer til gulvsystemer går vi ikke på kompromis.       
Hos Sika bruger vi et utal af timer, måneder, endda år, på et 
gulvsystem - vi stopper ikke før vi ved, at det er på sit absolut 
bedste niveau. Tilsyneladende har vores engagement båret frugt 
- vi er den største producent af high performance, kunststof-
baserede gulvprodukter i verden.  
Men det betyder ikke, at vi læner os tilbage, og smider benene op. 
Vi fortsætter med at studere markeder for råvarer og teknologier, 
er opmærksomme på trends og følger nøje den enorme udvikling. 
Vi er især engagerede i bæredygtig udvikling. Vores forskere og 
eksperter deltager aktivt i internationale udviklingsprojekter for 
nye kemikalieteknologier og initiativer indenfor området 
'klimaforandringer og bæredygtigt byggeri'. Og selvom vores 
gulve allerede nu kan prale af lave levetidsomkostninger, stopper 
det os ikke fra at evaluerer og forlænge levetiden af hvert 
system. For som vi alle ved, kan selv de bedste bliver bedre. 

DU BLIVER IKKE 
VERDENSLEDER        
INDENFOR GULVE 
UDEN AT SÆTTE 
HÆLENE I
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

Som en global markedsleder indenfor kemiske produkter 
til byggeriet, gav det god mening at lave funktionelle, 
smukke gulve, og det skulle vise sig at være et 'match 
made in heaven'. Men som alle andre gode forhold, skal 
der konstant arbejdes på det. På tværs af hele kloden 
graver vores hold af specialister sig dybere og dybere ned 
i udviklingen - de eksperimenterer, tester og forsøger at 
gøre ting, der aldrig har været gjort før. 

…OG IKKE VÆRE BANGE FOR AT FÅ VÅDE FØDDER     
At have den rette kemi er vigtigt, men innovation kræver 
også mod. Mod til at stille spørgsmålstegn ved fortiden, 
til at eksaminere allerede etableret praksis, og til at 
handle uden sikkerhedsnet. Over 800 medarbejdere 
arbejder med produktudvikling, og alene sidste år indgav 
Sika 70 nye patentansøgninger, og lancerede et stort 
antal nye produkter.  

DET HANDLER OM  
AT HAVE DEN   
RETTE KEMI
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

Der er dem, der lytter for at svare tilbage, og der er dem, 
der lytter for at lære. Hos Sika lærer vi. Rundt om i hele 
verden, er vores medarbejdere dagligt i kontakt med 
vores kunder. Og hver dag lytter vi til, hvad de har at sige. 
Det er deres stemmer, deres bekymringer, deres behov, 
deres tanker og deres anerkendelser, der inspirerer os til 
at arbejde hårdere, tænke kreativt og overgå 
forventningerne.

“Customer First” er vores mantra, uanset hvem du taler 
med fra Sika. Vores gulvspecialister findes overalt i 
verden, og står klar til at supportere før, under og efter 
hver gulvinstallation, for at din opgave skal gå så 
gnidningsfrit som muligt. 

VI ER LUTTER ØRER
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VALGET ER DIT

VI TRIVES I KRÆVENDE MILJØER.       
FRA TONS TUNGE STÅL-ELEVATORER 
TIL KNIVSKARPE MEJSLER - VI KAN 
KLARE SELV DE HÅRDESTE MILJØER,  
OG VI SER STADIG GODT UD IMENS.  
NÅR ALT KOMMER TIL ALT, ER HIGH 
PERFORMANCE GULVE VORES SPECIA-
LE, OG DE KALDER OS IKKE EKSPERTER 
FOR INGENTING.
Med et fuldt sortiment af gulv- og vægløsninger, er vi 
helt trygge ved, at du nok skal finde det system, der er 
det rette for dig. Vores gulvsystemer er udviklet til en 
lang række miljøer, herunder transport, produktion, 
sundhedsvæsenet, uddannelse, detail, kommercielt og 
administrativt brug. Og det er klart, at hvert enkelt 
marked har egne specifikke krav i form af trafik, kemisk 
resistens, temperatur, vandtæthed og mange andre 
faktorer. Det kan lyde kompliceret, men bare rolig, vi 
kender alt til det her felt. 

Med et væld af systemer, i et utal af farver, teksturer og 
designs, er der stor sandsynlighed for, at vi kan skabe lige 
præcis det, du drømmer om.  Fortæl os, hvad du godt 
kunne tænke dig, og sammen finder vi det perfekte, high 
performance gulvsystem, der passer til dine unikke 
behov. 

DU KAN LØBE, KØRE, HOPPE, DANSE OG 
VÆLTE RUNDT PÅ OS LIGE SÅ TOSSET DU VIL.

DEKORATIVT 
GULVSYSTEM

INDUSTRIELT  
GULVSYSTEM
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

Der er en kunstner i os alle, og med Sikas dekorative 
systemer, er gulvet dit kanvas. Du kan lege med farver, 
teksturer og forme eller integere dit firmas brand-
identitet i dit eget unikke gulv. Med farvede chips, sand 
og andre fillere i en bred vifte af nuancer, er din pallette 
rig på muligheder.                                                                      

Sikas gulvspecialister finder sammen med dig det unikke 
gulvsystem, der matcher dine forventninger til æstetik, 
holdbarhed og bekymringsfri vedligeholdelse. Vores 
dekorative systemer lover overlegen mekanisk og kemisk 
resistens, lav VOC og lugt, et renere, mere sikkert og 
mere komfortabelt arbejdsmiljø. Og fordi vi er mestre i 
high performance gulve kan du stole på, at dit gulv vil få 
hoveder til at vende de næste mange år.

IKKE ALLE MESTER-
VÆRKER HÆNGER 
PÅ VÆGGEN
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DEKORATIVE GULVSYSTEMER

Sika ComfortFloor®

System familien, Sika ComfortFloor®, er den perfekte 
balance mellem komfort og holdbarhed. Dette elastiske 
gulvsysten er hårdt nok til at modstå et højt niveau af 
gangtrafik, kontorstolehjul, hjul med meget vægt-
belastning, men samtidig er det et blødere kunststof,  
der giver fleksibilitet, er blødt at betræde og giver høj 
komfort, til dem der står eller går på det i længere 
perioder af gangen. Den specielle overflade reducerer 
trinlyd og horisontal støjtransmission for en bedre 
akustik. Med et væld af solide og dekorative flakes 
blandet i er denne bløde, men samtidig robuste 
kombination en smuk løsning.  

EN FRISK INDÅNDING
Overstiger de højeste globale standarder indenfor luftkvalitet

FREMRAGENDE PERFORMANCE 
Meget holdbar; virkelig god farvestabilitet; ridsefast og god slid- og 
trykstyrke 

KOMFORT OG LYD
Overlegen komfort og god effekt på lydisolering

PRODUKT HIGHLIGHTS

 ́ Institutionsbygninger såsom 
skoler, hospitaler, biblioteker og 
museer

 ́ Kommercielle bygninger såsom 
indkøbscentre, hoteller, kontor-
bygninger og restauranter

 ́ Beboelsesejendomme 

ANBEFALEDE MILJØER:
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Sika ComfortFloor®
Design Frihed
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Sika ComfortFloor®
2Tone FX
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Sika ComfortFloor®
Unicolor
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DEKORATIVE GULVSYSTEMER

Sikafloor® DecoDur 
Granite
Når du gerne vil lave et statement giver Sikafloor® 
DecoDur Granite dig flere muligheder for at gøre det. 
Dette meget dekorative gulvsystem giver dig næsten 
ubegrænsede muligheder indenfor funktionalitet og 
design, så du kan lave lige så unikke og karakteristiske 
rum, som de folk der arbejder i dem. Disse attraktive 
gulve har god kemisk resistens, lav VOC og en 
uovertruffen epoxy overflade, der ikke kan matches af 
noget andet. 

FLOT, OPSIGTSVÆKKENDE FINISH 
Mange teksturer, glatte og skridhæmmende påføringer, naturligt         
udseende

IMPONERENDE RESISTENS 
God kemisk, ridse, slid og tryk resistens 

ENDELØSE VALGMULIGHEDER
Enormt dekorativt og mulighed for individuel tilpasning

PRODUKT HIGHLIGHTS

 ́ Life science faciliteter
 ́ Laboratorier
 ́ Områder med høj gangtrafik i 
kommercielt byggeri og institu-
tioner

 ́ Food courts (samling af spise-
steder)

 ́ Sanitære faciliteter

ANBEFALEDE MILJØER:
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Sikafloor® DecoDur
Granite



23
GULVE

FARV VERDEN MED SIKA



24
GULVE
FARV VERDEN MED SIKA

DECORATIVE FLOOR SYSTEMSDEKORATIVE GULVSYSTEMER

Stil og performance går hånd i hånd med vores gulve, 
Sikafloor® DecoDur Quartz. Disse systemer blander 
keramisk-coated kvartssand med en klar polymermasse 
for at få et stort udvalg af teksturer og finish. Med sin 
overlegne mekaniske resistens, lange levetid og 
performance er gulvene ideelle til anvendelse i 
kommercielle, institutionelle og industrielle områder.     
Og med en endeløs variation af dekorative kvarts 
farvekombinationer og skridhæmmende teksturer, kan 
systemet skræddersyes til  din smag og unikke behov. 

NEM VEDLIGEHOLDELSE
Lavere vedligeholdelse- og levetidsomkostninger i forhold til fx fliser og 
tæpper

OVERLEGEN RESISTENS
Overlegen mekanisk og kemisk resistens, pletafvisende

GLAT OVERFLADE
Nem at vedligeholde, fugefri, hygiejnisk overflade

PRODUKT HIGHLIGHTS

 ́ Life science faciliteter
 ́ Laboratorier
 ́ Områder med høj gangtrafik i 
kommercielt byggeri og institu-
tioner

 ́ Food courts (samling af spise-
steder)

 ́ Sanitære faciliteter

ANBEFALEDE MILJØER:

Sikafloor® DecoDur 
Quartz
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Sikafloor® DecoDur
Quartz
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DEKORATIVE GULVSYSTEMER

Holdbare gulve har aldrig før haft så god stil. Vores 
Sikafloor® DecoDur flake system giver eminemt 
performance og lang holdbarhed i et attraktivt, farverigt 
'flake-design'. Denne nem-at-vedligeholde, fugefri 
overflade består af klar epoxybinder med multifarvede 
vinyl chips i en bred variation af iøjenfaldende mønstre.
Med et stort udvalg af visuelle teksturer, forskellige 
muligheder for den afsluttende topcoat, samt en stor 
farvepalette, kan dette æstetiske system tilpasses 
meget individuelt.

HØJ KVALITET
Fabriksblandet, flakes af premium kvailtet

VIRKELIG LANG HOLDBARHED
Meget holdbar, farvestabil og kemisk resistent

NEM VEDLIGEHOLDELSE
Nem at vedligeholde og holde ren

PRODUKT HIGHLIGHTS

 ́ Life science faciliteter
 ́ Laboratorier
 ́ Områder med høj gangtrafik i 
kommercielt byggeri og institu-
tioner

 ́ Food courts (samling af spise-
steder)

 ́ Sanitære faciliteter

ANBEFALEDE MILJØER:

Sikafloor® DecoDur 
Flake
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Sikafloor® DecoDur
Flake
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INDUSTRIAL FLOOR SYSTEMSDEKORATIVE GULVSYSTEMER

Sikafloor® DecoDur 
Compact

HÅRD, HÅRDERE, HÅRDEST 
Fremragende styrke, kemisk resistens og slagfasthed.                          
Velegnet til industrielle områder. 

NEM VEDLIGEHOLDELSE 
Fugefri og nem at vedligeholde

ENDELØSE VALGMULIGHEDER
Mange muligheder for at kundetilpasse belægningen, unik kombination 
af performance i hårdt belastede miljøer og tilfredsstillende æstetik

PRODUKT HIGHLIGHTS

Du vil have et hårdt og resistent industrielt gulv, der ikke 
skal se ud som et af de typiske industrielle gulve... Med 
Sikafloor® DecoDur Compact får du udseendet og 
udtrykket fra vores Sikafloor® decoDur Quartz, men i et   
tæt design. Disse gulve med en glittet overflade giver 
uovertruffen mekanisk resistens, lang levetid og 
performance. De er meget velegnede til krævende 
kommercielle, institutionelle og industrielle miljøer.       
Og med et endeløst udvalg af dekorative kvarts 
farvekombinationer og skridhæmmende teksturer,       
kan systemet skræddersyes din smag og unikke behov.

 ́ Industrielle faciliteter
 ́ Laboratorier
 ́ Områder med høj trafikbelast-
ning i kommercielt byggeri og 
institutioner

 ́ Kommercielle områder med 
kørende belastninger

 ́ Lager faciliteter

ANBEFALEDE MILJØER:
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Sikafloor® DecoDur
Compact
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DEKORATIVE GULVSYSTEMER

Sikafloor® DecoDur
Metallic FX
SikaFloor® DecoDur Metallic FX bringer ægte glamour ind 
i gulvindustrien. Den selvudflydende, perlemors 
overflade reflekterer lys og skaber dramatiske farver og 
glans. Disse stilfulde, kundetilpassede designs kommer i 
et stort udvalg af multi-dimensionelle farver. Men lad 
ikke den blændende overflade narre dig - DecoDur 
Metallic FX er holdbar, vandtæt og fugefri med øget 
kemisk resistens. Ud over det smukke ydre er den 
lugtsvag, og har et lavt VOC indhold.  

NEM VEDLIGEHOLDELSE
Hurtig og nem vedligholdelse

BEUNDRINGSVÆRDIG FINISH
Findes i glatte, matte og perlemors glansfulde overflader,  
god farvestabilitet

FULDSTÆNDIG UIGENNEMTRÆNGELIG
Vandtæt, meget resistent overfor tryk og kemikalier

PRODUKT HIGHLIGHTS

 ́ Indkøbscentre
 ́ Beboelsesområder
 ́ Områder med høj gangtrafik i 
kommercielt byggeri og institu-
tioner

 ́ Food courts, restauranter
 ́ Kommercielle områder, show-
rooms

ANBEFALEDE MILJØER:
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Sikafloor® DecoDur
Metallic FX  



39
GULVE

FARV VERDEN MED SIKA



40
GULVE
FARV VERDEN MED SIKA

DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

Lad os se det i øjnene, et industrielt gulv har det hårdeste job 
i en bygning. Det skal modstå konstant trafik og mekanisk 
slid samtidig med påvirkning fra korrosive væsker, høje 
temperaturer og slag, bare for at nævne nogle. Det er vigtigt, 
at gulvet er egnet til at klare de forskellige faktorer, så andre 
ting ikke bringes i fare. Derfor er der rigtig mange, der sætter 
sin lid til Sika. Et industrielt gulv fra Sika er ikke kun smukt 
udenpå, det er smukt helt ind til den inderste kerne. 

Vores gulve kan modstå tidens krav og tests. Hvert enkelt 
gulv er designet og installeret til at passe specifikt til de 
forhold der er i den pågældende industri. Der er utallige 
variabler og vi tager hver og en til overvejelse. Vores tanke er, 
at jo længere tid vi bruger på at gøre gulvene perfekte, jo 
længere tid vil de være hos dig.
Mange mennesker er indendørs mere end 80 % af dagen, og 
hos Sika er vi dedikeret til at forbedre den indendørs 
luftkvalitet. Vores gulvløsninger møder eller overgår de lave 
VOC krav, og bidrager med point i cerfificeringen 'green 
building'. Så hvis du gerne vil have et smukt og ekstremt 
holdbart gulv, der også er bæredygtigt, så vælg Sika.

ELEGANCE                
SELV UNDER PRES
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMSINDUSTRIELLE GULVSYSTEMER

Note: Dette foto viser et typisk Sikafloor® MultiDur gulv med en glat finish påført i et automotive              
industrielt miljø.

Sikafloor® MultiDur

VORES STÆRKESTE TIL DATO 
Fremragende slidstyrke, kemisk resistens og trykstyrke. Velegnet til 
områder med meget trafik og aggressiv brug 

NEM VEDLIGEHOLDELSE 
Fugefri og nem at rengøre 

ENDELØSE VALGMULIGHEDER
Kan kundetilpasses i et bredt udvalg af påføringer

PRODUKT HIGHLIGHTS

Til meget krævende kommercielle og industrielle områder 
er Sikafloor® MultiDur det optimale valg. Dette system kan 
specialdesignes til dine specifikke forhold uanset om det er 
hård trafik, stort udstyr, slitage eller aggressive kemikalier.  
Uanset hvad du udsætter det for, klarer Sikafloor® MultiDur 
sig med stil. Den fugefri, nemme-at-rengøre overflade 
kommer i et bredt udvalg af farver, teksturer og 
glansgrader, og arbejder rigtig godt sammen med 
lysreflektion og bygningens æstetik. Fås også som mørtel 
til hårde belastninger, hvor trykstyrken er 2-3 gange større 
end beton. Disse mørtler kan prale af fremragende kemisk 
resistens, slid- og trykstyrke sammen med en 
skridhæmmende tekstur for en minimeret risiko for ulykker 
på våde overflader. 

 ́ Lager, logistik og salgsområder
 ́ Produktion, forarbejdning og 
cleanrooms (tør og våd)

 ́ Parkeringsdæk, parkeringshuse
 ́ Kommercielle, offentlige og 
beboelsesområder

ANBEFALEDE MILJØER:
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Sikafloor® MultiDur
Broadcast
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Sikafloor® MultiDur
Textured
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Sikafloor® MultiDur
Mortar
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Sikafloor® ESD 
DIF og ECF

ULTIMATIV BESKYTTELSE 
Beskyttelse imod elektrostatisk afladning, ingen konditionering af       
elektriske egenskaber kræves

EN FRISK INDÅNDING 
Lugtsvag og lav VOC

NEM VEDLIGEHOLDELSE
Nem reparation og vedligeholdelse

PRODUKT HIGHLIGHTS

I brancher, hvor elektroniske komponenter eller flygtige 
kemikalier er involveret kan statisk elektricitet være 
skyld i betydelIg skade, ulykker eller økonomiske tab.
Derfor har Sika lavet de unikke gulvsystemer; Sikafloor® 
ESD (Electro Static Discharge), DIF (Dissipative Flooring) 
og ECF (Electrically Conductible Flooring ). De beskytter 
ikke kun hele dit arbejdsmiljø mod elektrostatisk 
afladning, men de sørger også for den nødvendige jording 
af personen og fodtøjet. Dette varierede program af 
belægninger tillader, at gulvet kan tilpasses din smag. 
Sikkerhed har aldrig set bedre ud.

 ́ Fremstilling af elektronik
 ́ Lægemiddel produktion

 ́ Cleanroom områder (tør og våd)
 ́ Rum med statisk-sensitive 
komponenter

ANBEFALEDE MILJØER:
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Sikafloor® ESD
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

NEM VEDLIGEHOLDELSE
Fugefri og nem at vedligeholde

VANDTÆT
Fleksibel, vandtæt overflade

OPSIGTSVÆKKENDE FINISH
Findes i kemisk resistent og skridhæmmende finish

PRODUKT HIGHLIGHTS

Hvis du leder efter et fleksibelt, vandtæt gulv behøver du 
ikke lede længere. Sikafloor® Multiflex kombinerer de 
revneoverbyggende og vandtætte egenskaber fra en 
fleksibel membran med den fugefri, slidstyrke fra en 
epoxy eller kemisk resistent polyuretan topcoat. Den 
ensartede, vandtætte overflade giver overlegen 
holdbarhed, der giver ro i sindet.

 ́ Lager, logistik og salgsområder 
(hævede gulve)

 ́ Produktion, forarbejdning og 
cleanrooms (tør og våd)

 ́ Parkeringshuse, kørebaner og 
topdæk

ANBEFALEDE MILJØER:

INDUSTRIELLE GULVSYSTEMER

Sikafloor® MultiFlex
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Sikafloor® MultiFlex
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

TIDSBESPARENDE PÅFØRING
Kort downtime, færre folk på opgaven

MATERIALEBESPARENDE
Lavt materiale forbrug takket være påføringsmetoden

HØJ PERFORMANCE
Meget holdbart, meget fleksibelt system, evigt vand- og vejrbestandigt, 
skridhæmmende

PRODUKT HIGHLIGHTS

I parkeringshuse og på brodæk, hvor gulvet skal påføres 
indenfor en meget stram tidsplan, er Sikafloor® OneShot 
den perfekte løsning pga. sin korte downtime med den 
innovative spraypåførte teknologi, der kombinerer 
polyurea og tilslaget. I dette system kan du gå fra 
primning til færdigt gulv på blot 1 dag.

 ́ Parkeringsanlæg og -huse
 ́ Brodæk

ANBEFALEDE MILJØER:

INDUSTRIELLE GULVSYSTEMER

Sikafloor® OneShot
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMSINDUSTRIELLE GULVSYSTEMER

TOP PERFORMANCE
God slagfasthed, kemisk resistens, høj trykstyrke, resistent overfor høje 
temperaturspring og termisk chok 

BÆREDYGTIG LØSNING
Ekstrem lav VOC, vandbaseret, lugtsvag - opfylder alle normer inden-
for indendørs kvalitet, overlegne fordele i levetidsomkostninger pga. 
holdbarheden, nem vedligeholdelse og nemt at forny med forskellige 
muligheder for overfladerenovation

PRODUKT HIGHLIGHTS

Dette system er en absolut top performer. Polyuretan 
cementsystemet Sikafloor® PurCem® kombinere de mest 
krævende egenskaber herunder trykstyrke, slagfasthed, 
aggressive kemikalier og termisk chok. De er nemme at 
vedligeholde og fuldstændigt pålidelige, hvilket gør dem 
til det perfekte valg i områder, hvor både renhed og 
holdbarhed er afgørende. Findes i forskellige 
skridhæmmende teksturer, både i mat og glansfuld 
finish. 

HYGIEJNISKE GULVE
Opfylder kravene til hygiejne og rengøring i fødevare forarbejdnings-
områder 

 ́ Bryggerier og fødevarer -       
forarbejdningsområder

 ́ Storkøkkener
 ́ Kolde rum fx lager

 ́ Hårdt belastede forarbejd-
ningsområder, især våde 
processer

ANBEFALEDE MILJØER:

Sikafloor® PurCem®
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Sikafloor® PurCem®
Matte



63
GULVE

FARV VERDEN MED SIKA



64
GULVE
FARV VERDEN MED SIKA

Sikafloor® PurCem®
Glossy
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Sikafloor® Pronto afkorter installationstiden til et 
minimum. Systemet er kendt for sin høje resistens til 
mange typer brug. Den super hurtige hærdning giver en 
enorm hurtig renovering.

STORE FORDELE VED PÅFØRING
Hurtighærdende, kan påføres ved lave temperaturer

HØJ PERFORMANCE 
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer, statisk og dynamisk revneover-
byggende egenskaber, god slid- og trykstyrke, god kemisk resistens,  
velegnet til våde og tørre processer, uigennemtrængeligt for væsker 
 
SIKKER I FØDEVAREINDUSTRIEN
Fødevaregodkendt med ISEGA certifikat

PRODUKT HIGHLIGHTS

 ́ Kommercielle køkkener
 ́ Forarbejdningsområder
 ́ Gangarealer såsom altaner og 
trapper

 ́ Dyre faciliteter (fx stalde)
 ́ Parkeringshuse i flere etager 
også underjordiske 

ANBEFALEDE MILJØER:

INDUSTRIELLE GULVSYSTEMER

Sikafloor® Pronto
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Sikafloor® Pronto
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INDUSTRIELLE GULVSYSTEMER

FREMRAGENDE UDENDØRS PERFORMANCE
Skridhæmmende, slidstærk, ekstrem høj farve- og UV-stabilitet

VANDTÆT
Revneoverbyggende elasticitet til langtidsholdbar vandtæt funktiona-
litet

NEM PÅFØRING
Hurtig og nem påføring, det 1-komponente fugthærdende system er 
ikke så vejrpåvirkeligt og hærder under mange klimatiske forhold

PRODUKT HIGHLIGHTS

Sikafloor® MonoFlex gulvsystemer har primært opnået 
sin høje status baseret på egenskaberne som en vandtæt 
finish på altaner, gangarealer og trapper med gående 
trafik. Disse fugt-reagerende løsninger er sande 
innovationer indenfor både bæredygtighed og nem 
installation. Hvis det ønskes kan et mere spraglet 
udseende opnås ved at tilføje farvede flakes. En let til 
middel skridhæmmende tekstur kan også laves.   

 ́ Altaner
 ́ Gangarealer og trapper

ANBEFALEDE MILJØER:

Sikafloor® MonoFlex
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INDUSTRIELLE GULVSYSTEMER

LAVE OMKOSTNINGER
Økonomisk gulvløsning 

GOD PERFORMANCE 
Holdbart og robust system med mulighed for god til fremragende slid- og 
trykstyrke,  glat overflade for at minimere støv, og mulighed for ekstra 
stærk ensartet finish til betongulve, der skal opfylde ESD krav

SIKKER OG BÆREDYGTIG
Lugtsvag og god livscykluslevetidsomkostning 

PRODUKT HIGHLIGHTS

Sikafloor® HardTop er vores sortiment af hårdføre 
cementbaserede gulve. Det består af overfladehærder, 
hærdere og forsegling, samt industrielle spartelmasser. 
Vores 'dry shake' Sikafloor® pulver fordeles direkte ned i 
den friske beton - inden gulvet glittes til et ekstremt 
slidstærkt, ensartet betongulv. Yderligere performance 
kan opnås ved at anvende forskellige væskepåførte 
overfladehærdere, hærdere og overfladeforseglinger. 
Vores HardTop spartelmasser giver hurtighærdende, 
ekstremt hårdføre cementbaserede spartelmasser, som 
underlag til belægning eller til direkte trafik.

Cementbaseret industrielt gulvsystem

 ́ Lager, logistik og salgsområder
 ́ Ikke kristiske, hårdt belastede 
industrielle områder såsom faci-
liteter med tørre processer

 ́ Parkeringsanlæg og -huse

ANBEFALEDE MILJØER:

Sikafloor® HardTop



73
GULVE

FARV VERDEN MED SIKA



74
GULVE
FARV VERDEN MED SIKA

INDUSTRIELLE GULVSYSTEMER

NEM PÅFØRING
Meget nem og hurtig at blande og påføre, virkelig god flydeevne

GARANTERET OVERFLADEKVALITET 
Høj dækkeevne til nivellering og udsætning af ujævnheder selv i tynde 
lag

BREDT ANVENDELSESOMRÅDE
Velegnet som påføring til mange forskellige formål, optimeret svind

PRODUKT HIGHLIGHTS

Et perfekt jævnt og glat gulvunderlag spiller en vigtig 
rolle i det endelige slutresultat og levetiden af et gulv, 
uanset hvilken type belægning, der kommer ovenpå. Sika 
leverer selvnivellerende spartelmasser af meget høj 
kvalitet, som kan anvendes i projekter med strenge krav 
som fx konstruktioner med gaffeltruckbelastning. 

Cementbaseret Sikafloor® System

Sikafloor® Level systemerne kan anvendes i kombination med andre    
gulvløsninger fra Sika og med en bred variation af almindelige kommer-
cielle gulve.

ANBEFALEDE MILJØER:

Sikafloor® Level
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INDUSTRIELLE GULVSYSTEMER

INGEN STØJ OG VIBRATION 
Ingen støj når profilen passeres, ultra tynd og næsten usynlig fugeprofil 

HØJ PERFORMANCE
Høj mekanisk og kemisk resistens

NEM INSTALLATION OG REPARATION
Hurtig og nem installation, profilerne er slibbare

PRODUKT HIGHLIGHTS

De fleste af os kender den skramlende lyd, når en 
gulvsamling i et varehus eller et parkeringsanlæg 
passeres. Det kan være irriterende, men også 
ødelæggende for køretøjer såsom gaffeltrucks.            
Sika har den perfekte løsning på dette problem med sine 
ultra tynde og næsten usynlige fugeprofiler 'FloorJoint'. 
Profilerne er lavet af kulfiberforstærket beton og 
installeres på samme overfladeniveau som gulvet.  Så sig 
farvel til skurrende og skramlende lyde, og velkommen til 
en lydløs og vibrationsfri verden. Findes også i et design 
med ekstra vandtætning. 

 ́ Parkeringshuse og -anlæg
 ́ Varehuse
 ́ Produktionsfaciliteter

 ́ Offentlige, kommercielle og 
beboelsesområder

 ́ Hospitaler

ANBEFALEDE MILJØER:

Sika® FloorJoint
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Det er umuligt at holde skidt og snavs væk fra revner og 
sprækker. Sika har lavet teknologisk avancerede 
vægsystemer under navnet Sikagard®, der giver glatte, 
fugefri miljøer, der reducerer risikoen for revner mere end 
nogen facademaling ville kunne. Ved at lave afrundede 
hjørner og på den måde 'indpakke eller binde' loft og væg 
sammen med gulvet elimineres enhver form for revne eller 
sprække, og skidt og snavs holdes helt ude. Sikagard® væg- 
og loftsystemer giver dig den attraktive, premium kvalitet, 
som du forventer af et Sika fugefrit, nemt at rengøre, 
alternativ.  Polymer teknologien giver alsidige muligheder for 
forstærkning af en række underlag, der alle giver overlegen 
holdbarhed og dimensionsstabilitet. Med lav VOC, ingen lugt 
og overlegen styrke og kemisk resistens er der ingenting, der 
falder igennem ved dette system. Produkter fra det special- 
formulerede system Sikagard® Hygienic fremmer ikke 
væksten af mikroorganismer, svamp og alger.

Sikagard® 
FUGEFRI LØSNING 
DER IKKE LØBER OM 
HJØRNER
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Sikagard® VÆG SYSTEMER
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Sikagard®
WallCoat
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Sikagard®
Hygienic
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FARV DIN VERDEN 
MED SIKA
Hos Sika ser vi ikke verden i sort og hvid. Vi er mere 
tiltrukket af regnbuen. Hvor endeløse farver og teksturer 
skinner og funkler. Når du skal have et Sika gulv kan du 
vælge fra et bredt spektrum af standardfarver, men det 
stopper ikke der. Finder du ikke præcis den farve du havde i 
tankerne kan vi tilpasse gulvet, så det imødekommer dine 
individuelle ønsker. Kølige farver, varme nuancer, logoer og 
meget mere - sig frem, og vi vil skabe det. For enden af 
vores regnbue af muligheder finder du altid et smukt gulv. 
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ET UDVALG AF KUNDER  
DER HAR SIKA UNDER FØDDERNE 

FREMSTILLING

TRANSPORT
Airbus
Boeing

Audi
BMW 
Caterpillar 
Daewoo
Fiat
General Motors 
Honda
Jaguar
Log Rover
Mercedes Benz 
Mitsubishi 
Nissan
Porsche
Rolls Royce
Skoda
Suzuki
Toyota
Volkswagen 
Volvo

ELEKTRONIK & IT
Bosch 
Garmin
General Electric 
Hilti
Huawei
Kärcher
Leica Cameras
Logitech
Magneti Marelli
Metabo 
Motorola
Nokia
Philips
Samsung 
Seiko
Siemens
Texas Instruments
China Mobile
Compass Data Centers 
Facebook
Google
Microsoft 

ANDRE
ProLogis

Bridgestone
Continental
Michelin
Pirelli

3M
Akzo Nobel
Albany Safran
Bayer
Clariant Kemisks
Dupont 
ICI
Procter & Gamble

Schindler Elevator
Thyssen Krupp

Exxon
Petronas
Shell

LIFE SCIENCE

Asahi
Budweiser
Carlsberg
Coca Cola
Danone 
Ferrero
Heineken 
Heinz
Jägermeister
Kellogg’s 
Lactalis
Miller Coors
Nestlé
Pepsi Cola
Perrier
Schweppes
Unilever
Valio Dairy

American Tobacco
Beijing Tobacco

Johnson & Johnson
L’Oreal 
Merck Pharmaceutical 
Novartis
Pfizer
Roche

HOTEL &  CATERING

Hilton
Kempinski
Mariott 
Sofitel

Fuddruckers
McDonalds

DETAIL & 
 DISTRIBUTION

ALDI
Amazon
Armani
Carrefour
DHL
G-Star
IKEA
Levis
Macy’s
Safilo
Target
Walmart
Whole Foods

STADION /  ARENA
 
Allianz Arena München
AT&T Stadion
Fodboldstadion Macau
Fuzhou Olympic Center
Hong Kong Jockey Club
Letzigrund Stadion
Olympiastadion Berlin
Phillips Arena
Red Bull Arena
Reynolds Stadion
Wringley Field

SUNDHED & 
UDDANNELSE

AZ Groeninghe
Chicago Children’s Memorial 
Hospital
Denver Health Center
Hacienda Surgical Ctr 
Hospital Sousa Martins
Ogersen Cancer Ctr
Meoger Hospital
Poole Hospital
San Francisco Hospital
St. Constantin Hospital
Queen Mary’s Hospital
York Hospital

Beijing Institute of 
 Architecture
Fraunhofer Institute
Princeton University
Robert-Koch Institute
Stanford University 
Technical University Dresden
University of Amsterdam
University of Berlin
University of Pennsylvania
University of Wisconsin



BUILDING TRUST 
SIDEN 1910

SIKA HAR LEVERET VANDTÆT-
NINGSLØSNINGER I MERE END  

100 ÅR 
DET FØRSTE PRODUKT – SIKA®-1 –  
ER STADIG PÅ MARKEDET 

SIKAS CLEANROOM GULVSYSTEMER AFGIVER 

1,000 GANGE  
MINDRE EMISSION 
END TRADITIONELLE LAVE VOC SYSTEMER 

MED SIKAS VANDREDUCERENDE ADDITIVER SPARES   

25,000 MILLIONER  
LITER VAND 
I BETONPRODUKTIONEN ÅRLIGT

MERE END 

30% 
INDVENDIG STØJREDUKTION I KØRETØJER TAKKET 
VÆRE SIKAS AKUSTISKE LØSNINGER

HVERT ÅR LEVERER SIKA NOK TAGMEMBRAN 
TIL AT DÆKKE 

HELE  
MANHATTAN

I MERE END 80 LANDE, ER MERE END

10,000  
TAGDÆKKERE 
TRÆNET OG CERTIFICERET AF SIKA 

MED 

84 PRISER 
PÅ 16 ÅR, ER SIKA DET FIRMA MED 
FLEST PRISVINDENDE BETONRENO-
VATIONSPROJEKTER WORLDWIDE

VED ANVENDELSE AF SIKA'S LANGTIDS-
HOLDBARE VINDUESFUGER,  
ER MERE END 

1 MILLION 
VINDUESRAMMER FUGET  
HVERT ÅR, HVILKET BIDRAGER TIL AT 
SPARE MERE END 

10,000 
TANKE MED FYRINGSOLIE  
OVER HELE LEVETIDEN

50 %
AF ALLE BILER 
PRODUCERET 
WORLDWIDE BRUGER 
SIKA PRODUKTER



SIKA TEKNOLOGI OG   
KONCEPTER TIL GULVE  
 

Sika ComfortFloor®  
PERFEKTION I DIT HJEM

FOR MERE INFORMATION OM                
Sika ComfortFloor®:

Sika®-ComfortFloor®
GULVLØSNINGER TIL OFFENTLIGT
OG ERHVERVSBYGGERI   
  

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 indenfor produktion af materialer der anvendes til fugning, klæb-
ning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sikas 
produktsortiment dækker højkvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og 
klæbere, lyddæmpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industri-
gulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer.  

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

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