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Sika nadaljuje s svojimi prizadevanji za okrepitev svojega položaja kot vodilno podjetje na 
svetu na področju gradbenih kemikalij. kot del svoje širitve je Sika ostala izrazito osredoto-
čena na zagotavljanje sistemov talnih oblog in premazov za številna področja uporabe ter jih 
razširila po vsem svetu. Sika danes zagotavlja celovito paleto rešitev za talne obloge in 
premaze, ki so skladne ali celo presegajo predpise najnovejših standardov in zahtev tako za 
novogradnje kot obnovitvena dela.

prednoSti naših rešiteV
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zmogljiVoSt Sikinih talnih oblog 
in premazoV za bolj zdraV in 
Varnejši urbani proStor

Sika ima na področju talnih sistemov 
že več kot 50 let izkušenj in je vodilno 
svetovno podjetje na področju tehnolo-
gije brezšivnih talnih oblog. to je idealna 
rešitev za vse potrebe glede talnih oblog. k 
razvoju tehnologije gradbenega materiala 
za talne obloge je pomembno prispevala z 
naslednjim:

 � zgodnja 80. leta: prva modularna 
zasnova za epoksidne sisteme, ki se 
delno uporabljajo še danes
 � epocem® – prvi hibridni sistem na 
tržišču
 � Sikafloor® 261 – prva samoizravnalna 
tla – postopek nanašanja v pokončnem 
položaju
 � hibrid pu/pua – nova tehnologija 

talnih premazov za parkirišča
 � Sikafloor® ecoline – svetovni preboj z 
ekološkimi in stroškovno učinkovitimi 
sistemi
 � Sikafloor® purcem® gloss – visoko-
kakovostni industrijski talni sistemi 
z najboljšim razmerjem med ceno in 
učinkovitostjo
 � prihodnost prinaša še več inovacij

Sika rešitve za talne obloge in premaze 
temeljijo na številnih tehnologijah, vključno z 
naslednjimi: epoksidne, poliuretanske (pur) 
in polimetil metakrilatne (pmma) smole; 
kombinacije različnih vezivnih tehnologij, 
kot sta poliuretan in cement ter epoksi in 
cement za rešitve, ki pokrivajo vse vrste 
zahtev na področju industrijske in poslovne 
uporabe. Sika kakovostni izdelki so zasno-
vani skladno z najnovejšimi trendi in zahte-
vami ter izpolnjujejo vse predpise in stan-
darde, npr. iSo 9001 in 14001, agbb, oznaka 
ce, m1, cSm itd. poleg tega je Sika vodilno 
svetovno podjetje na področju tehnolo-
gije talnih oblog eSd/ecF ter na področju 
talnih oblog z nizkimi emisijami Voc. za več 
podrobnosti si oglejte 30. stran.

Sika rešitve za talne obloge in premaze se 
uporabljajo na različnih funkcijskih obmo-
čjih v stavbah in objektih, npr. na industrij-
skih talnih oblogah z mehansko in kemično 
obremenitvijo, stenah s higienskimi zahte-
vami v prehrambni industriji, talnih oblogah 
in stenah v čistih prostorih ter dekorativnih 
talnih oblogah in stenah v poslovnih in 
stanovanjskih zgradbah. uporabljajo se lahko 
skorajda pri vseh vrstah projektov v urbanem 
prostoru:
proizvodna industrija (avtomobilska, elektro-
nika, montažni obrati, kemična itd.)

 � bioznanstvena industrija (prehrambna, 
farmacevtska, strokovni laboratoriji itd.)
 � Skladiščenje in distribucija (skladiščenje  
in prevozi)
 � parkirišča, parkirne hiše (javne, poslovne, 
zasebne)
 � poslovne zgradbe (hoteli, trgovine, pisarne, 
razstavna središča itd.)
 � javne ustanove (šole, bolnišnice, knjižnice, 
muzeji, športna središča itd.)
 � notranja zaključna dela (stanovanjski in 
mali poslovni objekti, distribucijsko-poslov-
ni objekti)
 � prevozniki (pomorski, železniški, tovornjaki 
in avtobusi)
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rešitve za skladiščne, logistične in prodaj-

ne prostore. Stran 12

rešitve za poslovne, javne in 

stanovanjske površine. Stran 58

rešitve za proizvodne in predelovalne 

površine.  Stran 20

rešitve za  območja  sekundarnih 

zadrževalnikov. Stran 40

rešitve za čiste prostore.

Stran 30

rešitve za stene in strope.

Stran 68

rešitve za zaščito pred elektrostatično 

razelektritvijo (eSd) in nadzor nad njo. 

Stran 36

rešitve za večnadstropne in  

podzemne parkirne hiše. Stran 44

izravnalne rešitve za povsem ravno in glad-

ko talno površino. Stran 54

rešitve za izvedbo finih del in spojnih 

elementov za talne sisteme. Stran 72

Sika premazi so znani po svoji visoki 
obstojnosti v zelo zahtevnih okoljih, kot 
so:

 � območja sekundarnih zadrževalnikov
 � obloge v rezervoarjih
 � Čistilne naprave
 � notranje stene in stropi v industrijskih 
in poslovnih objektih

 � jeklene strukture, ki zahtevajo protiko-
rozijsko zaščito
 � Strukture, ki morajo biti skladne z 
zahtevami standardov glede požarne 
varnosti
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Sikafloor® rešitVe –  
brezhibna rešiteV za Vaše  
poSebne potrebe

KAKO TALNA OBLOGA POSTANE Sikafloor®? pri Siki, vodilnemu podjetju na 
svetu na področju inovativnih talnih oblog zelo skrbno prisluhnemo željam in 
potrebam svojih strank, gremo v korak s spremembami, ki lahko vplivajo na vaše 
poslovanje ter zelo veliko vlagamo v raziskave, razvoj in preizkušanje, da vam lahko 
zagotovimo zanesljive in temeljito zasnovane rešitve na podlagi dokazov in najbolj-
ših praks. naš časovno preverjen in dokazan pristop izvira iz več kot sto let izkušenj 
z razvojnimi tehnologijami tako s področja talnih oblog kot proizvodnje betona, 
tesnjenja podzemnih objektov, strešnih kritin, tesnjenja in lepljenja pa tudi drugih 
industrijskih področij uporabe.
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zavedamo se, da ima vaše podjetje svoje posebne zahteve glede 
talnih oblog kar zadeva odpornost proti udarcem, odpornost proti 
kotalečim se obremenitvam, odpornost proti obrabi, varnostne 
predpise, antistatično delovanje, kemično in požarno odpornost, pa 
tudi vse hitrejšo in učinkovitejšo namestitev. ker lahko svoje izdelke 
prilagodimo tako, da izpolnjujejo vaše tehnične zahteve, hkrati pa 
so še vedno skladni z vladnimi predpisi, boste zagotovo deležni 
odličnih rešitev, ki se ponašajo zgolj s tistimi lastnostmi, ki jih želite 
in potrebujete.

Sika je globalni strokovnjak na področju vseh pogosto uporabljenih 
osnovnih tehnologij, ki se uporabljajo na področju talnih oblog brez 

vidnih stikov, za katere smo specializirani. poleg tega pa so Sikafloor® 
rešitve razvite in izdelane tako skladno s standardi industrijske 
panoge kot našimi lastnimi strogimi standardi za zagotavljanje 
kakovosti in spoštovanje poslovne etike. za zagotovitev popolne 
rešitve za vaše podjetje vam nudimo različne skupine talnih oblog, 
med katerimi lahko izbirate. Skupine temeljijo na osnovnih tehno-
logijah. razlike v okviru vsake skupine vam omogočajo, da najdete 
rešitve, ki so dobro usklajene z vašimi individualnimi potrebami. 
Vsem skupinam so skupne naše osnovne vrednote glede talnih oblog: 
brezhibne rešitve za vaše potrebe, inovativna zasnova, vzdržljiva in 
trajnostna zmogljivost z zagotavljanjem več vrednosti ob manjšem 
vplivu ter celovita strokovna podpora s strani strokovnjakov na 
terenu, ki niso samo najboljši pri svojem delu, temveč so nanj tudi 
zelo ponosni in jim ni vseeno za vaš projekt.

Vsak Sikafloor® izdelek brez vidnih stikov zasnujemo s pomočjo 
sintetičnih materialov ali sintetično-cementnih hibridov. naše 
sintetične rešitve so idealne za široko paleto področij uporabe, zato 
jih lahko najdete v industrijskih objektih, prehrambnih in farmacevt-
skih obraih, parkiriščih, šolah, knjižicah, bolnišnicah, nakupovalnih 
središčih, muzejih, balkonih stanovanjskih poslopij, zasebnih bivalnih 
objektih in drugih objektih.

naše rešitve za cementne talne obloge so zasnovane za že priprav-
ljena tla kot tudi za predhodno pripravo podlage. pri projektih, kjer 
je čas ključnega pomena, imamo na voljo edinstveno tehnologijo, 
ki zmanjša čas čakanja, da se vlažni beton posuši – naše Sikafloor® 
epocem® vmesne plasti je mogoče namestiti neposredno na zelen in 
vlažen beton. 

Sika ima pravo rešitev za vas ne glede na to, ali ste najemnik stavbe, 
lastnik ali nanašalec. poleg široke palete naših izdelkov vam lahko 
zagotovimo tudi potrdila panoge, dokazila o zmogljivosti izdelkov 
ter globalno mrežo strokovnjakov za talne obloge. nanašalcem 
omogočamo tudi izobraževalne programe za zagotavljanje ustrezne 
uporabe. Vse to počnemo, ker verjamemo v izgradnjo zaupanja. 
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Sikafloor® MultiDur
Sika epoksidni talni sistemi 
– svetovni standard. ta sistem 
talnih oblog zagotavlja vašemu 
skladišču, pri katerem so tla 
močno obremenjena, odlično 
mehansko moč ter odpornost 
proti obrabi in kemikalijam. 

Čeprav so talne obloge brez vidnih stikov v osnovi estetsko 
privlačne, barva in zasnova načeloma ne igrata glavne vloge 
pri odločitvi strank za to vrsto talnih oblog. te talne obloge 
namesto tega blestijo v funkcionalnosti in zagotavljanju 
dolgotrajne življenjske dobe. izbirajte med gladkimi, tekstur-
nimi, zrnatimi (protidrsnih) površinami in površinami na 
osnovi malte za zagotovitev uporabnosti, varnosti in 
možnosti čiščenja, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam.

S Sikafloor® multidur skupino boste našli posebne rešitve z 
izjemno odpornostjo proti kemikalijam; te rešitve so odobrene 
za uporabo v čistih prostorih; zagotavljajo tudi elektrosta-
tično razelektritev, disipativne in električno prevodne talne 
obloge. V primeru osnovnejše uporabe talnih oblog in potrebe 
po visoko zmogljivem stenskem premazu zagotavljamo 
premazne sisteme na vodni osnovi. 

Sikafloor® multidur rešitve pogosto najdemo v naslednjih 
objektih:

 � Skladiščni, logistični in prodajni prostori
 � proizvodni in predelovalni prostori ter čiste sobe (suhe in 
mokre)
 � nosilne etaže, parkirišča
 � poslovne, javne in stanovanjske površine

Sikafloor® DecoDur 
Sika dekorativni epoksidni talni 
sistemi. te dodatne možnosti 
oblikovanja za zelo obremenjene 
talne obloge so idealne za 
projekte, kjer želite več kot samo 
klasično enobarvno zasnovo in 
učinkovita epoksidna tla. V okviru 

Sikafloor® decodur skupine ponujamo rešitve za talne obloge 
z različnimi stopnjami mehanske in kemične odpornosti, vse 
pa se ponašajo z lisastim vzorcem. med vzorci lahko najdemo 
vse od učinka granita do večjega vzorca s polnimi lističi, na 
voljo pa so v različnih barvnih odtenkih. navadno so Sikafloor® 
decodur talne obloge na voljo z gladko ali nekoliko razpršeno 
površinsko teksturo. po želji lahko tla na koncu obdelamo z 
matiranim tesnilnim sredstvom, odpornim proti običajnim 
gospodinjskim kemikalijam in kemikalijam, ki se uporabljajo v 
lažji industriji, ali pa s sijočim končnim premazom, ki je 
odpornejši in boljše prenaša kemikalije.
Sikafloor® decodur tla pogosto najdemo v naslednjih objektih:

 � bioznanstveni objekti
 � laboratoriji
 � območja z visokimi pohodnimi obremenitvami v komercial-
nih in institucionalnih poslopjih
 � območja z restavracijami v javnih poslopjih

Sikafloor® MultiFlex 
Sika poliuretanski talni sistem za 
visoke obremenitve in industrijsko 
uporabo. Sikafloor® multiFlex 
sistemi so znani po svoji visoki 
elastičnosti, ki omogoča zasnove 
s sposobnostjo prekrivanja 
razpok. poleg tega tla odlikuje 

dušenje osnovnih premikov tal.

Sikafloor® multiFlex rešitve vključujejo zasnove, nameščene 
neposredno na vrh elastičnih hidroizolacijskih membran, in so 
na voljo s posebno zaščito površine ali brez nje. ta tla so na 
voljo v gladkih, nekoliko zrnatih in zelo zrnatih (močna zaščita 
za preprečevanje zdrsov) zasnovah. 

Sikafloor® multiFlex tla lahko pogosto najdemo v naslednjih 
objektih:

 � Skladiščni, logistični in prodajni prostori (dvignjena tla)
 � proizvodni in predelovalni prostori ter čiste sobe (suhe in 
mokre)
 � parkirišča, vmesne in vrhnje etaže

Sika ComfortFloor® 

Sikafloor® rešitVe –  
brezhibna rešiteV za Vaše  
poSebne potrebe

OGLEjTE Si PALETO NAših izDELKOv:
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S Sika dekorativnimi poliuretan-
skimi talnimi sistemi za poslovne 
in bivalne objekte popolnost še 
nikoli ni bila tako na dosegu roke. 
Vodilni globalni položaj tehnologi-
je na področju odpornih industrij-
skih talnih oblog je opazen v naši 

Sika comfortFloor® skupini, ki zagotavlja brezhibno, nadstan-
dardno estetiko celo za najzahtevnejše stranke. okolju 
prijazna rešitev Sika comfortFloor® je večinoma zasnovana na 
naravnih oljih in organskih surovinah. odporne zvočnoizolacij-
ske podloge – so izdelane iz reciklirane gume in penastih 
delcev. 

Sika comfortFloor® sistemi zagotavljajo skorajda neomejeno 
svobodo oblikovanja. navadno se nameščajo z matiranim 
končnim premazom in so na voljo v 72 standardnih barvnih 
odtenkih. izbirno so na voljo tudi barve po meri, pa tudi 
zasnove z »videzom betona«, lahko pa ustvarite tudi tla po 
svojih željah. možnosti izbire zajemajo še zrnate barvne lističe 
za lisast vzorec in lahke površinske teksture, ki preprečujejo 
zdrse, za uporabo na mokrih površinah, kot so prhe in stra-
nišča. Vsi sistemi zagotavljajo visoko barvno stabilnost.

Sika comfortFloor® rešitve pogosto najdemo v naslednjih 
objektih:

 � institucionalna poslopja, kot so šole, muzeji, knjižnice in 
bolnišnice
 � komercialni objekti, kot so nakupovalna središča, hoteli, 
poslovni in gostinski objekti
 � Stanovanjski objekti z nadstandardno sodobno zasnovo

Sikafloor® MonoFlex
Sika rešitve z enokomponentnimi 
poliuretanskimi talnimi oblogami 
za preprosto namestitev. talne 
rešitve Sikafloor® monoFlex so si 
odličen ugled zaslužile predvsem 
na podlagi delovanja kot vodo-
tesni končni premaz za balkone, 

pohodne površine in stopnišča. te rešitve, ki se strjujejo ob 
prisotnosti vlage, predstavljajo resnično inovacijo v smislu 
trajnosti in preprostosti uporabe.

po želji lahko za lisast videz dodamo zrnate barvne lističe. 
zagotovimo lahko tudi blago ali srednje izrazito površinsko 
teksturo za preprečevanje zdrsov. Vsi sistemi v tej skupini 
zagotavljajo visoko barvno stabilnost. 

Sikafloor® monoFlex rešitve pogosto najdemo v naslednjih 
objektih:

 � balkoni
 � pohodne poti in stopnišča



Sikafloor® rešitVe –  
brezhibna rešiteV za Vaše  
poSebne potrebe

Sikafloor® PurCem®
Sika poliuretanski cementni 
hibridni talni sistemi. te inova-
tivne rešitve talnih oblog zagota-
vljajo izjemno učinkovitost glede 
mehanske in kemične odpornosti, 
pa tudi manjši vpliv na okolje. ker 
so vzdržljive, zahtevajo malo 

vzdrževanja in so na voljo z možnostmi za obnovo, naša paleta 
vsestranskih Sikafloor® purcem® sistemov pridobiva svetovni 
ugled in jo lahko najdemo v mnogih sistemih z visoko obreme-
nitvijo. zaradi te posebne osnovne tehnologije elastičnega 
smolnega veziva, ki reagira s cementnimi polnili, je ta skupina 
odporna proti visokim temperaturnim nihanjem, pri določenih 
zasnovah pa celo na temperaturne obremenitve. Sikafloor® 
purcem® izdelki omogočajo namestitev na vlažne betonske 
površine.

Sikafloor® purcem® talni sistemi se navadno nameščajo 
na površine za blago ali izrazito preprečevanje zdrsov ali v 
popolno maltno sestavo za zagotovitev visoke učinkovitosti 
na mokrih območjih. za suha območja je na voljo gladek/
nekoliko teksturiran končni premaz. Sikafloor® purcem® gloss 
je najnovejša inovacija skupine Sikafloor® purcem®. Sijajni 
končni premaz tega sistema omogoča bistveno lažje čiščenje 
tal. zaradi gladkega končnega premaza majhne do srednje 
debeline sloja lahko to rešitev uporabimo kot alternativo neka-
terim Sikafloor® multidur sistemom. 

Sikafloor® purcem® rešitve pogosto najdemo v naslednjih 
objektih:

 � prostori za predelavo živil
 � profesionalne kuhinje
 � hladni skladiščni prostori
 � Visokozmogljiva območja za obdelavo, zlasti mokro obdelavo

Sikafloor® Pronto
Sika metakrilatni (p.m.m.a.) talni 
sistemi kar najbolj pospešijo čas 
namestitve. naša skupina pronto 
je znana po svoji visoki odpornosti 
pri širokem spektru uporabe. 
izjemno kratek čas sušenja tega 
sintetičnega materiala omogoča 

izjemno hitro prenovo, vendar pa je pri nameščanju treba 
poskrbeti za ustrezno prezračevanje, da se izognemo nevšeč-
nostim zaradi vonja.

pri uporabi na pohodnih površinah se Sikafloor® pronto 
površine navadno vgrajujejo z gladkim ali nekoliko posutim 
zaključnim slojem. po želji je mogoče uporabiti tudi končni 
premaz z barvnimi lističi. za zelo obremenjena povozna 
območja je na voljo tudi polno posuta končna struktura.

Sikafloor® pronto rešitve pogosto najdemo v naslednjih objek-
tih:

 � komercialne kuhinje 
 � predelovalna območja
 � pohodne površine, kot so balkoni in stopnišča
 � Veterinarski objekti
 � Večnadstropne in podzemne parkirne hiše



Sikafloor® OneShot
najhitrejši Sikin način za dokon-
čanje parkirišča ali mostu. ta 
edinstvena inovativna rešitev 
omogoča, da ubijemo dve muhi na 
en mah. naš izjemno hiter premaz 
na osnovi polisečnine, ki se 
nanaša s pršenjem, zagotavlja 

visoko mehansko trdnost. poleg tega s pršenjem potrebnih 
polnil za zagotovitev nedrseče strukture hkrati prihranimo 
veliko časa, zaradi česar je mogoče nanesti temeljni premaz, 
končni premaz in tesnilno maso v samo enem dnevu. pri 
končni površinski obdelavi lahko uporabimo tako poliaspartsko 
kot poliuretansko tehnologijo.

Sikafloor® oneShot rešitve pogosto najdemo v naslednjih 
objektih:

 � parkirišča
 �mostovi

Sikafloor® hardTop
Sika komponente za strjevanje, 
sušenje in zatesnitev betonskih 
površin ter visokozmogljivi 
industrijski tlaki. naše suhe 
posipe Sikafloor® posipate 
neposredno po svežem betonu 
– pred strojnim nanašanjem 

zaključnega sloja – da ustvarite izjemno trpežna monolitna 
betonska tla. dodatno učinkovitost je mogoče doseči z 
različnimi tekočimi trdilci površine, sušilnimi komponentami in 
površinskimi tesnilnimi premazi.

Sikafloor® hardtop rešitve pogosto najdemo v naslednjih 
objektih:

 � Skladiščni, logistični in prodajni prostori
 � nekritična, obremenjena industrijska območja, kot so prosto-
ri za suho obdelavo
 � parkirišča

Sikafloor® Level
Sika rešitve za pripravo podlage in 
izravnavanje. za zagotovitev 
združljivosti osnovnega materiala 
za pripravo tal s končnimi 
nadstandardnimi sintetičnimi 
končnimi premazi Sika zagotavlja 
celovito paleto izravnalnih podlog. 

profesionalni izvajalci talnih oblog in splošni gradbeni mojstri 
prištevajo Sikine izravnalne mase med materiale, ki jih 
odlikujeta odlična zmogljivost in možnost obdelave. Vsaka 
podloga ima ustrezno paleto temeljnih premazov za zagoto-
vitev ustrezne učinkovitosti na različnih vrstah podlag tako pri 

novogradnjah kot obnovitvenih projektih. zagotavljamo 
rešitve za absorpcijske cementne plošče in plošče na osnovi 
kalcija, pa tudi rešitve za obstoječe keramične ploščice ali 
sintetične talne obloge. 

ko je čas ključnega pomena, lahko pripomoremo k skrajšanju 
izvedbenega časa projekta z rešitvijo Sika® level rapid. 
zmožnost hitrega sušenja pri tem sistemu navadno omogoča 
izdelavo podloge in prekrivne plasti v samo enem dnevu.

Sisteme Sikafloor® level je mogoče uporabljati v kombinaciji 
z drugimi Sika talnimi sistemi – comfortFloor®, Sikafloor® 
multidur, Sikafloor® decodur in Sikafloor® multiFlex ter števil-
nimi običajnimi komercialnimi talnimi oblogami. V skupini 
Sikabond® boste našli lepila za sintetične, tekstilne in lesene 
talne sisteme.

Sikagard® WallCoat
Sikin stenski premaz, ki združuje 
posebne zahteve glede zmoglji-
vosti z dekorativnimi zasnovami. 
ko potrebujete več kot samo 
barvo, učinkovitost naše skupine 
izdelkov Sikagard® Wallcoat in 
sistemi dekorativnih stenskih 

premazov zagotovijo edinstvene prednosti pri zahtevnih 
zaključnih premazih: kemična odpornost, odpornost proti 
mehanskim obremenitvam, sposobnost prenašanja kemikalij, 
ki se uporabljajo pri čiščenju,  konzervansi v zaključnih slojih, 
preprečujejo razvoj gliv, bakterij in drugih mikroorganizmov. 
za vse to poskrbijo Sikagard® Wallcoat rešitve. zlahka. 
Sikagard® Wallcoat rešitve pogosto najdemo v naslednjih 

objektih:
 � certificirane čiste sobe
 � prostori za predelavo živil
 � bolnišnice in laboratoriji
 � zaščita betonskih površin
 � predori
 � notranja zaključna dela v komercialnih, ustanovnih in bival-
nih poslopjih 
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

Sikafloor® rešitVe za  
SkladišČne, logiStiČne in  
prodajne proStore

zA uSPEšNO GOSPODArSTvO jE TrEBA velike količine blaga proizvesti, 
distribuirati in dostaviti hitro ter pravočasno. V predelovalni industriji, kjer 
z blagom rokujemo in ga shranjujemo, v skladiščih, njihovih nakladalnih 
rampah itd. morajo biti talne obloge ustrezno zasnovana in nameščena, da 
ustrezajo posebnim pogojem delovanja vsakega območja.

Ves čas je treba zagotavljati, da talni sistem varno prenese 
vse obremenitve. zato je izjemno pomembna seznanjenost 
s postopki na vsakem področju in opredelitev zahtev glede 
zmogljivosti tal. to vključuje zahtevano mehansko odpornost, 
odpornost proti obrabi in kemikalijam, izpostavljenost toplotnim 
vplivom skupaj s preprostim čiščenjem, preprečevanjem nasta-
janja prahu itd.

NOvOGrADNjE
betonske plošče, izdelane iz mešanice zasnov z uporabo 
dodatkov, kot je tehnologija Sikament® ali Sika® Viscocrete® 
Scc, oblikujejo trdno osnovo in omogočajo oblikovanje natančnih 
izravnav s potrebnimi padci. Sikafloor® »dry shake« kovinski 

suhi posipi se, kot je razvidno iz imena, nanašajo kot suhi 
posipi neposredno na površino svežega betona, kjer so strojno 
naneseni kot končni premaz, nato pa se monolitno strdijo z 
betonsko osnovo. tako zagotovimo izjemno vzdržljiva integri-
rana tla. Sredstva za sušenje betona skupaj s komponentami 
za strjevanje in tesnjenje površine dopolnjujejo paleto izdelkov 
Sikafloor®.

poleg tega lahko tehnologijo Sika® epocem® uporabimo pri rela-
tivno novih »zelenih« ali obstoječih vlažnih betonih, kjer deluje 
kot začasna zapora proti vlagi za skrajšanje potrebnega časa 
čakanja za uporabo talnih sistemov, ki ne prepuščajo vlage.
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

PrENOvA
cementni samoizravnalni črpani tlaki Sikafloor® in Sikafloor® 
level izravnalne mase se uporabljajo za pripravo enakomerne 
in izravnane površine za nanos zaključnih talnih premazov. 
tlaki, ki prepuščajo paro in se izjemno hitro sušijo, predsta-
vljajo cenovno zelo ugodno rešitev. 

Sika® epocem® tehnologija se pogosto uporablja tudi pri 
obnovah, kjer se pri obstoječih tleh vsebnost vlage zvišuje 
ali je visoka, vendar pa je treba nanje hitro nanesti prekrivni 
nanos.

SKLADiščNi PrOSTOri S POLiCAMi
Sikafloor® rešitve zagotavljajo talne obloge svetle barve, ki 
jih je mogoče namestiti v različnih debelinah sloja in z različno 
teksturirano površino. tovrstne talne obloge so brez vidnih 
stikov, neporozne in se ne prašijo, prav tako pa jih odlikuje 
dobra kemična odpornost. zaradi teh lastnosti so tla higienska 
in omogočajo preprosto čiščenje, prav tako pa so trdna in zelo 
vzdržljiva, zato so idealna za uporabo v suhi proizvodnji in 
regalnih skladiščnih prostorih.

med šteVilne dneVne dejaVno-
Sti Spadajo: uporaba ViliČarja 
ali Vozil za preVažanje palet 
pod Velikimi obremenitVami, 
VleČenje palet in škatel po 
tleh, Stroge temperaturne 
zahteVe za doloČene VrSte 
blaga itd.

PrOSTOri zA hLADNO SKLADiščENjE
Sikafloor® rešitve lahko zagotovijo vzdržljive talne obloge za 
prostore za hladno skladiščenje tudi v najzahtevnejših pogojih 
z izjemno izpostavljenostjo mehanskim, kemičnim in toplotnim 
obremenitvam.
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* opomba: 1)  3d-grafike v tej brošuri 

niso prikazane v realnih 

velikostih in so namenjene 

zgolj ilustraciji zgradbe 

sistemov.

 2)  Simboli, kot je , predsta-

vljajo tipične zahteve glede 

zmogljivosti v povezavi s 

projektom, vsi pa so nave-

deni na straneh 50 do 52 v 

tej brošuri.

SiSTEM Sikament® ali  
Sika® viscoCrete®

Sikafloor® EpoCem® Sikafloor® EpoCem®

OPiS betonska plošča s strojno 
zglajenimi tlaki za natančno 
izravnavo

Samoizravnalna začasna 
zapora proti vlagi (tmb) 
na »zelenem« ali vlažnem 
betonu

Samoizravnalna začasna 
zapora proti vlagi (tmb) na 
»zelenem« ali vlažnem beto-
nu pri velikih debelinah

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi 2

2–7 mm

2

> 8 mm

2

LASTNOSTi  � dovoljena odstopanja pri 
grobosti in izravnanosti 
površine

 � Samoizravnava za be-
tonska tla s poškodovano 
ali manjkajočo hidroizola-
cijsko membrano

 � krajši čas čakanja za 
prevleko zelenega betona

 � brez nastajanja mehurčk-
ov v vrhnji plasti tal, ki ne 
prepušča pare, v primeru 
premazovanja vlažnega 
betona

 � za betonska tla s poško-
dovano ali manjkajočo 
hidroizolacijsko membrano

 � krajši čas čakanja za 
prevleko zelenega betona

 � brez nastajanja mehurčk-
ov v vrhnji plasti tal, ki ne 
prepušča pare, v primeru 
premazovanja vlažnega 
betona

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikament® ali  
Sika® Viscocrete® plošča

 � Sika® cement na osnovi 
modificiranih polimerov

 � Sika® cement na osnovi 
modificiranih polimerov

 � Sikafloor®-155 Wn
 � Sikafloor®-81/-82 epo-
cem®

 � Sikatop® armatec-110 
epocem®

 � Sikafloor®-83 epocem®

No
Osmosis

No
Osmosis

SkladišČni, logiStiČni in  
prodajni proStori
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SKuPiNA 
SiSTEMOv

Sikafloor® hardTop Sikafloor® hardTop Sikafloor® hardTop

OPiS monolitni končni sloj za be-
tonska tla

trpežen monolitni končni sloj 
za betonska tla

Visoko vzdržljiv monolitni 
končni sloj za betonska tla

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2,5–3 mm

1–2

2,5–3 mm

1–2

2,5–3 mm

1–2

LASTNOSTi  � ekonomično strjevanje  
površine

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � Visoka odpornost proti 
udarcem

 � različne barve

 � trpežnost in vzdržljivost
 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � Visoka odpornost proti  
udarcem

 � različne barve

 � odlična odpornost proti  
obrabi

 � odlična odpornost proti  
udarcem

 � izjemno visoka vzdržljivost
 � nekorozivni kovinski konč-
ni premaz

 � različne barve
 �

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikament® ali Sika® 
Viscocrete® plošča 

 � Sikafloor®-3 Quartztop
 � Sikafloor® proSeal W/
proSeal 22

 � Sikament® ali Sika® 
Viscocrete® plošča 

 � Sikafloor®-2 Syntop
 � Sikafloor® proSeal W/
proSeal-22

 � Sikament® ali Sika® 
Viscocrete® plošča 

 � Sikafloor®-1 metaltop 
 � Sikafloor® proSeal-22

No
Osmosis

No
Osmosis

No
Osmosis
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SKuPiNA 
SiSTEMOv

Sikafloor® hardTop Sikafloor® hardTop Sikafloor® hardTop

OPiS Sredstvo za utrjevanje povr-
šin za betonska tla

Sredstvo za sušenje in za-
tesnitev na vodni osnovi za 
betonska tla

Sredstvo za sušenje in zate-
snitev na osnovi topil.

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

< 1 mm

1–2

< 1 mm

1–2

> 1 mm

1–2

LASTNOSTi  � ekonomično strjevanje  
površine

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � preprečevanje prašenja 
površine

 � zatesnitev površine
 � Sušenje skladno s stan-
dardom aStm c-309

 � preprečevanje prašenja 
površine

 � zelo nizke emisije hoS

 � zatesnitev in strjevanje  
površine

 � Sušenje skladno s stan-
dardom aStm c-309

 � preprečevanje prašenja 
površine

 � hitro nastajanje filma

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor® curehard 24 ali 
curehard li

 � Sikafloor® proSeal W  � Sikafloor® proSeal 22

No
Osmosis

No
Osmosis

No
Osmosis

SkladišČni, logiStiČni in  
prodajni proStori
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SKuPiNA 
SiSTEMOv

Sikafloor® Level Sikafloor® Level

OPiS cementni, paroprepustni, 
samoizravnalni tlaki

podloga za cementne samo-
izravnalne industrijske tlake

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

4–30 mm

3

4–30 mm

2+

LASTNOSTi  � gladka in enakomerna 
površina

 � hitro sušenje
 � paroprepustnost
 � nizka do srednja debelina

 � gladka in enakomerna 
površina

 � hitro sušenje
 � nizka do srednja debelina

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-155 Wn  (+ raz-
pršen kremenčev pesek) 
ali Sikalevel®-01

 � Sikafloor® level®-30 
 � Sikafloor®-2540

 � Sikafloor®-155 Wn (+ raz-
pršen kremenčev pesek) 
ali Sikalevel®-01

 � Sikafloor® level®-30 
 � Sikafloor® sistem na 
osnovi smole za popolno 
delovanje
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SkladišČni, logiStiČni in  
prodajni proStori

SiSTEM Sikafloor® MultiDur WS-10 Sikafloor® MultiDur ET-14 Sikafloor® MultiDur ES-24

OPiS dvojni epoksidni premaz na 
vodni osnovi

teksturirani enobarvni epo-
ksidni premaz

gladka enobarvna epoksidna 
talna obloga

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

< 1 mm

2

< 1 mm

2

2–3 mm

2

LASTNOSTi  � nizka do srednje visoka 
odpornost proti obrabi

 � Stabilizacija površine
 � preprečevanje prašenja 
površine

 � različne barve

 � dobra odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � dobra kemična odpornost
 � odpornost proti drsenju
 � preprosto čiščenje
 � različne barve

 � Visoka odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � Visoka odpornost proti 
udarcem

 � dobra kemična odpornost
 � Srednje visoka odpornost 
proti toplotnim obreme-
nitvam

 � preprosto čiščenje
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-2540 W + 5% 
h2o

 � Sikafloor®-2540 W 

 � Sikafloor®-156 ali  
-161

 � Sikafloor®-264 thixo

 � Sikafloor®-156 ali  
-161

 � Sikafloor®-263 Sl

For
Food
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SiSTEM Sikafloor® MultiDur WS-10 Sikafloor® MultiDur ET-14 Sikafloor® MultiDur ES-24

OPiS dvojni epoksidni premaz na 
vodni osnovi

teksturirani enobarvni epo-
ksidni premaz

gladka enobarvna epoksidna 
talna obloga

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

< 1 mm

2

< 1 mm

2

2–3 mm

2

LASTNOSTi  � nizka do srednje visoka 
odpornost proti obrabi

 � Stabilizacija površine
 � preprečevanje prašenja 
površine

 � različne barve

 � dobra odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � dobra kemična odpornost
 � odpornost proti drsenju
 � preprosto čiščenje
 � različne barve

 � Visoka odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � Visoka odpornost proti 
udarcem

 � dobra kemična odpornost
 � Srednje visoka odpornost 
proti toplotnim obreme-
nitvam

 � preprosto čiščenje
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-2540 W + 5% 
h2o

 � Sikafloor®-2540 W 

 � Sikafloor®-156 ali  
-161

 � Sikafloor®-264 thixo

 � Sikafloor®-156 ali  
-161

 � Sikafloor®-263 Sl

For
Food

SiSTEM Sikafloor® MultiDur EB-14 
ECC

Sikafloor® MultiDur EB-24 Sikafloor® MultiFlex PS-26 Sikafloor® PurCem® hM-20

OPiS razpršena enobarvna tanka 
talna epoksidna plast nad 
hibridnim epoksidnim tlakom

razpršena enobarvna epo-
ksidna talna obloga

gladka enobarvna trpežna 
elastična poliuretanska talna 
obloga

Visoko zmogljiv, nekoliko 
teksturiran visoko kemično, 
mehansko in temperaturno 
odporen poliuretanski cemen-
tni hibridni tlak

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–4 mm

3

2–4 mm

3

2–3 mm

2

6–9 mm

1–2

LASTNOSTi  � hladno skladiščenje 
(> -10 °c)

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � dobra mehanska  
odpornost

 � Srednje visoka odpornost 
proti toplotnim obreme-
nitvam

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � hladno skladiščenje 
(> -10 °c)

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � dobra mehanska  
odpornost

 � Srednje visoka odpornost 
proti toplotnim obreme-
nitvam

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � odpornost proti zmrzali/
hitremu zmrzovanju 
(> -20 °c)

 � trpežna elastičnost
 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � preprosto čiščenje
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � Visoka odpornost proti 
zmrzali/hitremu zmrzova-
nju (> -40 °c)

 � Visokozmogljiv tlak z 
visoko odpornostjo proti 
obrabi

 � Visoka kemična odpornost
 � odpornost proti toplotnim 
obremenitvam

 � preprosto čiščenje (odpor-
nost proti čiščenju s paro)

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve
 � nizke emisije hoS, blag 
vonj

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-155 Wn 
 � Sikafloor®-81 epocem®
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-264

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-263 Sl
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-264

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-326

 � po potrebi: Sikafloor®-156 
ali -161 (+ razpršen kre-
menčev pesek)

 � Sikafloor®-20 purcem®

No
Osmosis

For
Food

For
Food

For
Food
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Sikafloor® sistemi za uporabo na proizvodnih območjih so 
zasnovani na tehnologijah iz cementa ter epoksidne in poliure-
tanske smole, ki jih v svojih laboratorijih razvijamo na podlagi 
že več kot petdesetletnih praktičnih izkušenj. za posebne 
zahteve je treba kombinirati različne vezivne in polnilne 
sisteme, s katerimi je mogoče zagotoviti posebne last-
nosti, npr. poliuretan in cement pri seriji izdelkov Sikafloor® 
purcem®, ki zagotavljata odpornost proti visokim tempera-
turam in kemikalijam v mokrih okoljih.

SuhA iN MOKrA OBMOčjA
Večina proizvodnih območjih se deli na »suha« in »mokra« 

predelovalna območja. talni sistemi na »mokrih« predelo-
valnih območjih navadno zahtevajo večjo stopnjo prepreče-
vanja drsenja, biti morajo preprosti za čiščenje, hkrati pa tudi 
vodoodporni in odporni na kakršne koli kemikalije. za lažje 
ohranjanje potrebne higiene v delovnem območju so čista 
tla ključnega pomena zlasti v proizvodnih območjih živilske 
industrije.

V »suhih« predelovalnih območjih je pogosto treba najti 
ravnovesje ali skleniti kompromis med preprostim čiščenjem 
in preprečevanjem drsenja, da izpolnimo zahteve glede učin-
kovitosti in higiene, zdravja in varnosti.

Sikafloor® rešitVe  
za proizVodne in  
predeloValne poVršine

NAjvEčji izziv zA talne sisteme v proizvodnih obratih so navadno proi-
zvodna območja. tla morajo biti odporna proti ekstremni izpostavljenosti, 
vključno z mehanskimi, kemičnimi in toplotnimi obremenitvami, poleg 
tega pa morajo zagotavljati ustrezno stopnjo preprečevanja drsenja za 
izpolnjevanje zdravstvenih in varnostnih zahtev.
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EKSTrEMNO izPOSTAvLjENA OBMOčjA
(hKrATNA izPOSTAvLjENOST vLAžNiM POGOjEM, KEMi-
KALijAM, TEMPErATurAM iN POvršiNSKi OBrABi)
Sika ponuja celovito paleto rešitev za talne sisteme za indu-
strijska območja, ki zahtevajo odpornost v primeru ekstremne 
izpostavljenosti in pogojev uporabe. ti pogoji so lahko močni 
kemični vplivi z izpostavljenostjo temperaturnim obremeni-
tvam v živilski industriji, pa tudi visoke točkovne obremenitve 
in površinska obraba v avtomobilski industriji.

izdelki Sikafloor® purcem® bodo učinkovito delovali v najzah-
tevnejših okoljih ter izpolnili ne samo te zahteve, pač pa tudi 
številne druge zahteve glede posamezne izpostavljenosti 
skupaj s prilagodljivostjo pri načrtovanju. k temu spada 
celotna paleta izdelkov s profili proti drsenju/zanašanju.

čiM KrAjši čAS MirOvANjA PrOizvODNjE
Vsak dan ali celo ura nedelovanja proizvodnje lahko privede 
do visokih stroškov tako pri novogradnji kot obnovitvenih 

projektih. zato je vselej ključnega pomena, da vse talne obloge 
zaključimo v najkrajšem možnem času, hkrati pa zagotovimo 
zahtevano učinkovitost in trajnost. S hitrosušečimi Sikafloor® 
pronto sistemi za vzdrževanje tal in obnovitvene projekte 
lahko čas skrajšamo v največji možni meri. Sikafloor® sisteme 
je mogoče zasnovati tudi tako, da so skladni z vsemi drugimi 
zahtevami in pogoji z različno stopnjo odpornosti proti drsenju 
in površinami, ki omogočajo preprosto čiščenje.

S hitroSušeČimi Sikafloor® pron-
to SiStemi za VzdržeVanje tal 
in obnoVitVene projekte lah-
ko ČaS Skrajšamo V najVeČji  
možni meri. 
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

* opomba: 1)  3d-grafike v tej brošuri niso 

prikazane v realnih velikostih 

in so namenjene zgolj ilustra-

ciji zgradbe sistemov.

 2)  Simboli, kot je , predsta-

vljajo tipične zahteve glede 

zmogljivosti v povezavi s 

projektom, vsi pa so navede-

ni na straneh 50 do 52 v tej 

brošuri.

proizVodne in  
predeloValne poVršine
Suha območja

SiSTEM Sikafloor® MultiDur ES-14 Sikafloor® MultiDur ET-14 Sikafloor® MultiDur ES-24

OPiS enobarvni epoksidni  premaz teksturirani enobarvni epo-
ksidni  premaz

gladka enobarvna epoksidna 
talna obloga

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

< 1 mm

2

< 1 mm

2

2–3 mm

2

LASTNOSTi  � dobra odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � dobra kemična odpornost
 � preprosto čiščenje
 � različne barve

 � dobra odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � dobra kemična odpornost
 � odpornost proti drsenju
 � preprosto čiščenje
 � različne barve

 � Visoka odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � Visoka odpornost proti 
udarcem

 � dobra kemična odpornost
 � preprosto čiščenje
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-264

 � Sikafloor®-156 ali -161
 � Sikafloor®-264 thixo

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-263 Sl
 �

For
Food

For
Food
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SiSTEM Sikafloor® MultiDur ES-31 Sikafloor® MultiDur ES-23 Sikafloor® MultiDur ES-39

OPiS gladka enobarvna epoksidna 
talna obloga

gladka enobarvna epoksidna 
talna obloga

gladka enobarvna epoksidna 
talna obloga

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–3 mm

2

2–3 mm

3

2–3 mm

2

LASTNOSTi  � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � Visoka kemična odpornost 
 � različne barve

 � Visoka odpornost proti 
obrabi 

 � Visoka kemična odpornost 
 � različne barve

 � prekrivanje razpok 
 � Visoka kemična odpornost
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161
 � Sikafloor®-381

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-263Sl/-264
 � Sikafloor®-316

 � Sikafloor®-156 ali -161
 � Sikafloor®-390 n
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

* opomba: 1)  3d-grafike v tej brošuri niso 

prikazane v realnih velikostih 

in so namenjene zgolj ilustra-

ciji zgradbe sistemov.

 2)  Simboli, kot je , predsta-

vljajo tipične zahteve glede 

zmogljivosti v povezavi s 

projektom, vsi pa so navede-

ni na straneh 50 do 52 v tej 

brošuri.

proizVodne in  
predeloValne poVršine
mokra območja

SiSTEM Sikafloor® MultiDur ET-14 Sikafloor® DecoDur EB-26 
Quartz

Sikafloor® MultiDur EB-24

OPiS teksturirani enobarvni epo-
ksidni premaz, odporen proti 
drsenju

razpršena epoksidna talna 
obloga iz barvnega kremena 
z odpornostjo proti drsenju in 
nizkimi emisijami hoS

proti drsenju odporna razpr-
šena enobarvna epoksidna 
talna obloga

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

< 1 mm

2

2–3 mm

3

2–4 mm

3

LASTNOSTi  � dobra odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � dobra kemična odpornost
 � odpornost proti drsenju
 � preprosto čiščenje
 � različne barve

 � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnega peska
 � dobra mehanska odpor-
nost

 � odpornost proti drsenju
 � nizke emisije hoS

 � hladno skladiščenje 
(> -10 °c)

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � dobra mehanska  
odpornost

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161 ali 
-160

 � Sikafloor®-264 thixo

 � Sikafloor®-156 ali -161 ali 
-160

 � Sikafloor®-263 Sl ali -264 
 � barvni kremenčev pesek  
(0,3–0,8 ali 0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-169

 � Sikafloor®-156 ali -161 ali 
-160

 � Sikafloor®-263 Sl
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-264

For
Food
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SiSTEM Sikafloor® MultiDur EB-31 Sikafloor® MultiDur EB-39

OPiS razpršena enobarvna talna 
epoksidna plast nad hibri-
dnim epoksidnim tlakom z 
visoko kemično odpornostjo

razpršena enobarvna talna 
epoksidna plast nad hibri-
dnim epoksidnim tlakom z 
visoko kemično odpornostjo

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–3 mm

3

2–3 mm

3

LASTNOSTi  � Visoka odpornost proti 
obrabi 

 � Visoka kemična odpornost 
 � različne barve

 � prekrivanje razpok 
 � Visoka kemična odpornost
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161
 � Sikafloor®-381
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-381

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-390 n
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-390 n
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proizVodne in  
predeloValne poVršine
ekstremna izpostavljenost  
(hkratna izpostavljenost vlažnim pogojem, kemikalijam, temperaturam in povr-
šinski obrabi)

SiSTEM Sikafloor® PurCem® hM-20 Sikafloor® PurCem® hS-21 Sikafloor® PurCem® hB-22

OPiS Visoko zmogljiv, nekoliko 
teksturiran visoko kemično, 
mehansko in temperaturno 
odporen poliuretanski ce-
mentni hibridni tlak

Srednje do visoko odporen 
samoizravnalni gladek po-
liuretanski cementni hibridni 
tlak

Srednje do visoko odporen 
razpršen poliuretanski ce-
mentni hibridni tlak, srednje 
odporen proti drsenju

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

6–9 mm

1–2

4,5–6 mm

2

4,5–6 mm

2–4

LASTNOSTi  � Visoka odpornost proti 
zmrzali/hitremu zmrzova-
nju (> -40 °c)

 � Visokozmogljiv tlak z 
visoko odpornostjo proti 
obrabi

 � Visoka kemična odpornost
 � odpornost proti toplotnim 
obremenitvam

 � preprosto čiščenje (odpor-
nost proti čiščenju s paro)

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve
 � nizke emisije hoS, blag 
vonj

 � Visoka odpornost proti 
zmrzali/hitremu zmrzova-
nju (> -40 °c)

 � Visokozmogljiv tlak z 
visoko odpornostjo proti 
obrabi

 � Visoka kemična odpornost
 � odpornost proti toplotnim 
obremenitvam

 � preprosto čiščenje
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve
 � nizke emisije hoS, blag 
vonj

 � Visoka odpornost proti 
zmrzali/hitremu zmrzova-
nju (do -40 °c)

 � Visokozmogljiv tlak z 
visoko odpornostjo proti 
obrabi

 � Visoka kemična odpornost
 � odpornost proti toplotnim 
obremenitvam

 � higieničnost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve
 � nizke emisije hoS, blag 
vonj

 �

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � po potrebi: Sikafloor®-156 
ali -161 ali -160  
(+ razpršen kremenčev 
pesek)

 � Sikafloor®-20 purcem®

 � Sikafloor®-21 purcem®  � Sikafloor®-21 ali -22  
ali -24 purcem®

 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-31 purcem®

For
Food

For
Food

For
Food
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SiSTEM Sikafloor® PurCem® hS-26 
Gloss

Sikafloor® PurCem® hS-21 
Gloss

Sikafloor® PurCem® hB-22 
Gloss

OPiS Srednje odporen poliuretan-
ski cementni hibridni talni 
sistem s sijočim in gladkim 
zaključnim slojem

izjemno odporen sijoč in 
gladek poliuretanski hibridni 
talni sistem, odporen proti 
praskam in brez vidnih spojev

Srednje do zelo odporen 
srednje teksturiran razpršen 
poliuretanski hibridni talni 
sistem s sijočim zaključnim 
slojem

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

1,5–3 mm

2

3–6 mm

2

4–7 mm

3

LASTNOSTi  � Visoka mehanska odpor-
nost

 � dobra kemična odpornost
 � Sijajna površina, odporna 
proti praskam

 � izjemna odpornost proti 
umazaniji

 � preprosto čiščenje in 
vzdrževanje

 � brez puščanja madežev in 
vonja pri nanašanju

 � brez emisij hoS in prijaz-
nost do okolja

 � odpornost proti vlagi v 
podlagi

 � Velike stroškovne pred-
nosti življenjskega cikla

 � različne barve

 � dobra kemična odpornost
 � gosta površina, odporna 
proti praskam

 � Visoka mehanska odpor-
nost

 � dobra odpornost proti 
umazaniji

 � preprosto čiščenje in 
vzdrževanje

 � brez emisij hoS in prijaz-
nost do okolja

 � brez puščanja madežev in 
vonja pri nanašanju

 � možnost nanašanja 
na podlage z visoko 
zmožnostjo prenašanja 
vlage 

 � Velike stroškovne prednos-
ti življenjskega cikla

 � različne barve

 � Visoka mehanska odpor-
nost

 � dobra kemična odpornost
 � Sijajna površina, odporna 
proti praskam

 � dobra odpornost proti 
umazaniji

 � preprosto čiščenje in 
vzdrževanje

 � odpornost proti vlagi v 
podlagi

 � protizdrsna površina
 � Velike stroškovne pred-
nosti življenjskega cikla 

 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor® -21/-24/-210/ 
-260

 � Sikafloor®-260 purcem®

 � Sikafloor® -21/-24/-210/ 
-260 purcem®

 � Sikafloor®-210 purcem®

 � Sikafloor®-260/210 
purcem®

 � kremenčev pesek 
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-310 purcem®

For
Food

For
Food

For
Food
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proizVodne in  
predeloValne poVršine
najkrajši možni čas mirovanja proizvodnje

SiSTEM Sikafloor® Pronto rB-34 Sikafloor® Pronto rS-34 Sikafloor® Pronto rB-24

OPiS razpršeni okrasni sistem 
s hitrim sušenjem za suha 
območja

razpršeni okrasni sistem 
s hitrim sušenjem za suha 
območja 

razpršeni sistem s hitrim 
sušenjem za mokra območja

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–4 mm

3

2–4 mm

3

2–4 mm

3

LASTNOSTi  � hitro sušenje
 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � dobra kemična odpornost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi

 � dobra kemična odpornost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve
 � okrasni učinek

 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi

 � dobra kemična odpornost
 � odpornost proti toplotnim 
obremenitvam

 � odpornost proti drsenju

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-10 ali -11 ali -13 
pronto

 � Sikafloor®-14 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-16 pronto
 � dodatno: Sikafloor®-pron-
to pigmenti

 � Sikafloor®-10 ali -11 ali -13 
pronto 

 � Sikafloor®-14 pronto 
 � lističi 
 � Sikafloor®-16 pronto 
 � dodatno: Sikafloor®-pron-
to pigmenti

 � Sikafloor®-10 ali -11 ali -13 
pronto

 � Sikafloor®-14 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-17 pronto

For
Food

For
Food

For
Food
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SiSTEM Sikafloor® Pronto rB-27 Sikafloor® Pronto rB-25 Sikafloor® Pronto rB-55

OPiS razpršeni elastomerni sis-
tem s hitrim sušenjem za 
hladno skladiščenje, zamrzo-
valnike in hladilnike

elastomerni hidroizolacijski 
sistem za tla

Visoko elastičen hidroizola-
cijski sistem za tla

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–4 mm

3

2–4 mm

3

3–5 mm

4

LASTNOSTi  � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi

 � dobra kemična odpornost
 � odpornost proti toplotnim 
obremenitvam

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � prekrivanje razpok
 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi 

 � dobra kemična odpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � Visoka sposobnost prekri-
vanja razpok

 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi 

 � dobra kemična odpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-10 ali -11 ali -13 
pronto

 � Sikafloor®-15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-17 pronto
 � dodatno: Sikafloor®-pron-
to pigmenti

 � Sikafloor®-10/-11/-13 
pronto

 � Sikafloor® 15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor® 18-pronto

 � Sikafloor®-10/-11/-13 
pronto

 � Sikafloor® 15 pronto 
 � reemat premium
 � Sikafloor® 15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-18 pronto

For
Food

For
Food

For
Food
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Sikafloor®, Sikaflex® in  
Sikagard® rešitVe  
za ČiSte proStore

število izdelkov, ki jih je treba izdelati in obdelati skladno z 
zahtevami za čiste prostore, nenehno narašča – od sestavnih 
delov za elektroniko in motorna vozila do živil, zdravil in 
kozmetike. danes sta v mnogih panogah za zagotavljanje 
želene kakovosti izdelkov ključnega pomena proizvodnja, 
skladna z zahtevami za čiste prostore, in visoka stopnja 
čistoče sestavnih delov.

številni Sikafloor®, Sikagard® in Sikaflex® sistemi spadajo 
med najsodobnejše linije izdelkov na področju rešitev za čiste 
prostore. razviti so bili posebej za čista okolja, kar dokazu-
jejo tudi pridobljeni certifikati, od industrije polprevodnikov 
in elektronske industrije do bioznanstvene industrije. Sika je 
zato popoln partner, ki vam lahko pomaga pri izbiri najboljših 
rešitev za vaše postopke in zahteve glede čistih prostorov. 
izdelki so poleg tega opremljeni s certifikati na podlagi edin-
stvenih postopkov cSm.

CErTiFiKATi
Večina Sikafloor®, Sikagard® in Sikaflex® sistemov v tej 
brošuri je preizkušenih in odobrenih za uporabo v čistih okoljih.

poleg tega so za vsak izdelek ali sistem s certifikatom na voljo 
tudi izčrpna poročila o preizkusih in izjave o preverjanjih, ki 
vsebujejo vse pomembne podatke o parametrih in standardih 
preizkušanja. za natančnejše podatke se obrnite na najbliž-
jega predstavnika za Sika izdelke, na voljo pa je tudi javna 
podatkovna zbirka inštituta Fraunhofer ipa, kjer so navedene 
vse preizkušene Sika rešitve, za katere so bili izdani certifikati:  
www.tested-device.com

SiKA jE v zADNjih LETih razvila novo generacijo naprednih rešitev za 
talne sisteme, stenske premaze in tesnilne mase za stike za uporabo v 
čistih prostorih. proizvodnja, skladna z zahtevami za čiste prostore, je vse 
bolj razširjena, zlasti njene zahteve glede emisij hoS/amc (hlapne organ-
ske spojine/zračno prenosljivi molekularni kontaminanti), emisij trdnih 
delcev in biološkega onesnaževanja pa vse strožje.

zA čiSTE PrOSTOrE PriMErNi MATEri-
ALi CSM
postopki cSm (za čiste prostore primerni 
materiali) so prvi standardizirani postopki 
na svetu za tovrstno preverjanje izdelkov 
skladno s standardom iSo 14644 in načeli 
dobre proizvodne prakse za vse čiste 
prostore ter trge bioznanstvenih rešitev.

inštitut Fraunhofer ipa je ustanovil 
skupino industrial alliance cSm, orga-
nizira glavne delovne teme ter usklajuje 

zahtevane raziskave, vključno s spre-
mljanjem in analiziranjem vseh ustreznih 
podatkov. namen ustanovitve industrijske 
skupine »za čiste prostore primerni mate-
riali« je bil oblikovanje znanstvene osnove 
za oceno primernosti materialov za čiste 
prostore in določitev izbirnih meril za 
materiale za čiste prostore. Sika je bila 
ustanovna članica te skupine in se aktivno 
udejstvuje pri razvoju teh standardov in 
predpisov.
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

cSm – S certiFikati potrjeni materiali, primerni za ČiSte proStore V dolo-
Čenih induStrijSkih panogah

ELEKTrONiKA iN SOrODNE PANOGE
emisij delcev in skupnih emisij hoS skladno z globalnim standardom iSo 
14644 se zlasti zavedajo v naslednjih industrijskih panogah.

 � Solarni sistemi
 � trdi diski
 � ravni zasloni
 � polprevodniki 
 � optična oprema
 �mikrosistemi
 � avtomobilska industrija
 � letalska in vesoljska tehnologija

zahteve 
1. nizke emisije delcev 
2. nizke emisije hoS 
3. kemična odpornost* 
4. prevodnost

Sika rešitve:
na eni sami etiketi so navedeni vsi podatki za stranke ali področne stro-
kovnjake, ki delajo v industrijskih panogah, kjer je zahtevano čisto okolje.

BiOzNANSTvENE PANOGE
emisij delcev in biološke odpornosti skladno z globalnimi načeli 
dobre proizvodne prakse se zlasti zavedajo v industrijskih 
panogah na naslednjih področjih.

 � živilska industrija
 � biotehnologija
 �medicinski pripomočki
 � Farmacevtski izdelki

zahteve 
1. nizke emisije delcev 
2. biološka odpornost 
3. kemična odpornost* 
4. prevodnost

Sika rešitve:
na eni sami etiketi so navedeni vsi podatki za stranke ali 
področne strokovnjake, ki delajo v industrijskih panogah, kjer 
je zahtevano čisto okolje.

3. *  kemična odpornost je v veliki 

meri odvisna od procesa in 

režima čiščenja, ki ju je treba 

preveriti ločeno. oglejte si 

preglednico s podatki o kemični 

odpornosti Sikafloor®, ki je na 

voljo pri lokalnem zastopniku za 

izdelke Sika.

3. *  kemična odpornost je v veliki 

meri odvisna od procesa in 

režima čiščenja, ki ju je treba 

preveriti ločeno. oglejte si 

preglednico s podatki o kemični 

odpornosti Sikafloor®, ki je na 

voljo pri lokalnem zastopniku 

za izdelke Sika.
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ČiSti proStori

SiSTEM Sikagard® Wallcoat WS-11 Sikaflex® tesnilna masa Sikafloor® MultiDur ES-28 
ECF/EQ

OPiS Visoko učinkovit stenski 
premaz na osnovi epoksidne 
smole

enokomponentna rešitev za 
zatesnitev stikov na poliure-
tanskih tleh

gladka električno prevodna 
talna obloga z izjemno nizki-
mi emisijami hoS

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

< 0,5 mm

2

~2 mm

3

LASTNOSTi  � Skladnost s standardom 
iSo 14644

 � dobra kemična odpornost
 � gladka površina
 � nizke emisije hoS
 � biološka odpornost
 � različne barve

 � Skladnost s standardom 
iSo 14644

 � dobra kemična odpornost
 � odličen oprijem
 � nizke emisije hoS

 � Skladnost s standardom 
iSo 14644

 � dobra kemična odpornost
 � elektrostatična prevo-
dnost

 � nizke emisije delcev
 � gladka površina
 � izjemno nizke emisije hoS
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikagard® Wallcoat n
 � Sikagard® Wallcoat n

 � Sikaflex® pro 3  � Sikafloor®-156 ali -161 ali 
-701

 � Sika earthing kit komplet 
za ozemljitev

 � Sikafloor®-220 W condu-
ctive

 � Sikafloor®-269 ecF cr

For
Food

For
Food

primeri za elektronsko industrijo in sorodne panoge
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SiSTEM Sikagard® Wallcoat AS- 53 
hygienic

Sikaflex® tesnilna masa Sikafloor® DecoDur ES-22 
Granite

Sikafloor® MultiDur ES-28 EQ

OPiS Visoko učinkovit higienski 
stenski premazni sistem, ki 
zaradi konzervansa v sloju 
ne spodbuja rasti mikroorga-
nizmov

enokomponentna rešitev za 
tesnjenje na osnovi poliure-
tanskega hibrida za gradbe-
ne, vezne in izolacijske stike

gladka epoksidna talna oblo-
ga z nizkimi emisijami hoS 
in učinkom barvnega granita

gladka epoksidna talna obloga 
z nizkimi emisijami hoS

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

~1 mm

3

2–3 mm

3

2–3 mm

2 

LASTNOSTi  � Skladnost z načeli dobre 
proizvodne prakse

 � biološka odpornost
 � higieničnost
 � odpornost proti dezinfek-
cijskim sredstvom

 � različne barve

 � Skladnost z načeli dobre 
proizvodne prakse

 � biološka odpornost
 � brez vonja
 � odpornost proti dezinfek-
cijskim sredstvom

 � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnega granita
 � dizajnerski videz
 � možnost srednje visoke 
odpornosti proti drsenju

 � nizke emisije hoS
 � različne barve

 � izjemno nizke emisije hoS
 � nizke emisije delcev
 � gladka površina
 � dobra kemična odpornost
 � Srednje visoka odpornost 
proti drsenju

 � blag vonj
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sika® bonding primer
 � Sikagard®-203 W
 � reemat lite
 � Sikagard®-205 W ali 
-206 W ali -207 W

 � Sikaflex® at connection  � Sikafloor®-264
 � Sikafloor®-169
 � Sikafloor®-decoFiller
 � Sikafloor®-304 W ali -316

 � Sikafloor®-701/-702/-144
 � Sikafloor®-721

For
Food

For
Food

primeri iz bioznanstvenih panog
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rAzPršENi LiSTiči CELOviTi LiSTiči GrANiT KOMPAKTNA zASNOvA/
KrEMENčEv PESEK

Sikafloor®  
dekoratiVne rešitVe

SiKiNE rEšiTvE zA DEKOrATivNA TLA omogočajo ustvarjanje skoraj 
neskončne palete kombinacij funkcionalnih in estetskih zahtev. rezultat te 
prilagodljivosti v zasnovi so tako edinstveni in drugačni prostori, ki so 
ljudem resnično všeč in zato radi živijo ter delajo v njih.
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SiSTEM Sikafloor® DecoDur ES-22 
Granite

Sikafloor® DecoDur ES-26 
Flake

Sikafloor® DecoDur EB-26 
Quartz

Sikafloor® DecoDur EM-21 
Compact

OPiS gladka epoksidna talna oblo-
ga z nizkimi emisijami hoS 
in učinkom barvnega granita

gladka barvna epoksidna 
talna obloga z nizkimi emi-
sijami hoS in celovitimi lističi

razpršena epoksidna talna 
obloga iz barvnega kremena 
z odpornostjo proti drsenju in 
nizkimi emisijami hoS

gladek visoko odporen strojno 
obdelan razpršen epoksidni 
tlak iz barvnega kremena

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–3 mm

3

2–3 mm

4

2–3 mm

3

~3 mm

4

LASTNOSTi  � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnega granita
 � dizajnerski videz
 � možnost srednje visoke 
odpornosti proti drsenju

 � nizke emisije hoS
 � različne barve

 � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnih lističev
 � možnost srednje visoke 
odpornosti proti drsenju

 � nizke emisije hoS
 � različne barve

 � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnega peska
 � dobra mehanska odpor-
nost

 � odpornost proti drsenju
 � nizke emisije hoS
 � različne barve

 � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnega peska
 � Visoka mehanska odpor-
nost

 � Visoka odpornost proti 
udarcem

 � možna odpornost proti 
drsenju

 � nizke emisije hoS
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-264
 � Sikafloor®-169
 � Sikafloor®-decoFiller
 � Sikafloor®-304 W ali -316

 � Sikafloor®-156 ali -161 ali 
-160

 � Sikafloor®-264
 � Sika® pVa colorFlakes  
(3 mm)

 � Sikafloor®-169
 � Sikafloor®-304 W ali -316

 � Sikafloor®-156 ali -161 ali 
-160

 � Sikafloor®-263 Sl ali -264 
 � barvni kremenčev pesek  
(0,3–0,8 ali 0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-169

 � Sikafloor®-156 ali -161 ali 
-160

 � Sikafloor®-169
 � Sika® pu colored Quartz 
cF (0,3–1,2 mm)

 � Sikafloor® compactFiller
 � Sikafloor®-304 W ali -316

For
Food

For
Food

For
Food

For
Food
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tudi če so delovno območje in ljudje primerno opremljeni za 
ravnanje z napravami, občutljivimi na statično elektriko, obstaja 
možnost nenamernega stika in poškodb. Sistemi Sikafloor® 
eSd (elektrostatična razelektritev), diF (disipativni talni sistem) 
in ecF (električno prevodna tla) lahko zagotovijo varnost celot-
nega delovnega procesa. Sisteme je mogoče prilagoditi tako, da 
ustrezajo vašim posebnim zahtevam glede lastnosti tal.

v PANOGAh, KjEr SE uPOrABLjAjO ELEKTrONSKE komponente ali hlapne kemikali-
je, lahko statična elektrika povzroči veliko škodo, poškodbe in stroške. Vse aktivne elek-
tronske komponente in oprema (npr. mikročipi, integrirana vezja, stroji) so občutljivi na 
elektrostatično razelektritev – eSd (imenovano tudi dogodki eSd).

ODPOrNOST SE OBrAvNAvA SKLADNO S STANDArDOM 
iEC 61340-5-1 ALi ANSi/ESD S 20.20.

odpornost  osebe/obutve/ tal-
nega sistema: rg < 109 ohm 
in  napetost, ki jo proizvaja 
telo < 100 V

zaščita pred eSd

osebje je ozemljeno  z za-
pestno zanko

tla se uporabljajo  za ozemlji-
tev osebja

zemeljska odpornost:   
rg < 109 ohm

SPECiFiKACijA
nobena od specifičnih vrednosti prevodnosti 
ali električne upornosti, ki jih omenja kateri 
koli mednarodni ali nacionalni standard in so 
navedene tukaj, ni obvezna. Vrednosti lahko 

pristojni organi prilagodijo glede na lokalne zahteve. pred 
nanosom sistema z lastnostmi eSd ali disipativnega/prevo-
dnega talnega sistema Sika vselej priporoča natančno oceno 
vsaj naslednjih parametrov, na podlagi katerih lahko vsi udele-
ženci pri projektu skupaj določijo najustreznejše vrednosti:

 � omejitve za električno upornost in napetost, ki jo ustvarja 
telo
 �metode in pogoji merjenja
 �merilna oprema
 � Vsakršni zadevni standardi ali specifikacije

KAj jE DOGODEK ESD iN KAKšNE SO NjEGOvE POSLEDiCE?
dogodek eSd je elektrostatična razelektritev. pravzaprav gre 
za iskro (v bistvu mikro udar strele), ki preskoči med dvema 
naelektrenima prevodnima površinama. ta izjemno hiter 
preskok naboja, ki je bil prvotno statičen (nepremičen), lahko 
povzroči vžig, eksplozijo, močno segrevanje, svetlobo in celo 
zvok. tovrstne morda nevidne, neotipljive in neslišne iskrice 
oz. »mikro udare strele«, ki se lahko pojavijo povsem brez 
opozorila, je treba preprečiti ali nadzorovati.

AMErišKi STANDArDi:

Sikafloor® rešitVe za zašČito 
pred elektroStatiČno razelek-
tritVijo (eSd) in nadzor nad njo

Sistemi: ANSi/ESD S 20.20 

(anSi/eSd 

Stm97.1) 

Sistemski pre-

izkus:  

< 35 mΩ

ANSi/ESD S 20.20 

(anSi/eSd 

Stm97.2) 

preizkus s hojo 

(bVg – napetost, ki 

jo ustvarja telo) 

 < 100 V

ANSi/ESD S 20.20 

(anSi/eSd S7.1) 

zemeljska upor-

nost  

rg < 109 Ω

ASTM F 150 

(ecF) preizkus 

prenosa s  

površine v tla: 

> 2,5 × 104 –  

1 × 106 Ω

ASTM F 150 

(ecF) preizkus 

prenosa 

po površini: 

 > 2,5 × 104 

< 1 × 106 Ω

ASTM F 150 

(diF) preizkus 

prenosa s površine 

v tla: 

> 1 × 106  

< 1 × 109 Ω

ASTM F 150 

(diF) preizkus 

prenosa po 

površini: 

 > 1 × 106 

< 1 × 109 Ω

gladek premaz z lastnostmi eSd za nanašanje z valjčkom (epoksidni)

Sikafloor®-200 eSd � � � – – � �

Sikafloor®-200c 
eSd 

� � � � � – –

premaz za nanašanje z valjčkom za visoko kemično odpornost (epoxy novolac)

Sikafloor®-700 eSd � � � � �

Sikafloor®-700c 
eSd 

� � � � � – –

gladek premaz z lastnostmi eSd za nanašanje z valjčkom (poliuretanski)

Sikafloor®-340 eSd � � � – – � �

� izpolnjuje standard – ne izpolnjuje standarda
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EvrOPSKi STANDArDi:

STANDArDi, Ki SE uPOrABLjAjO v Aziji:

Sistemi: DiN EN 1081 

zemeljska upornost  

rg < 108 Ω

iEC 61340-5-1 

(iec 61340-4-5)  

Sistemski preizkus:  

< 35 mΩ

iEC 61340-5-1 

(iec 61340-4-5)  

preizkus s hojo (bVg 

– napetost, ki jo 

ustvarja telo)  

< 100 V

iEC 61340-5-1 

(iec 61340-4-1)  

zemeljska upornost  

rg < 109 Ω

ATEX 137/TrBS 

2153 

evropski standard  

zemeljska upornost  

rg < 108 Ω

DiN vDE 0100-410 

(iEC 60364-4-41)  

izolacijska odpor-

nost  

> 50 kΩ

gladka in teksturirana higienska prevodna tla (ecF)

kateri koli 
samoizravnalni 
izolacijski pre-
mazi, npr.  
Sikafloor®-263 
Sl

Sikafloor®-262 aS n � – – � �

Sikafloor®-262 aS thixo � – – � �

Visoka kemična odpornost

Sikafloor®-381 ecF � – – � �

Sikafloor®-390 ecF � – – � �

odobreno za čiste prostore

Sikafloor®-266 ecF cr � – – � �

Sikafloor®-269 ecF cr � – – � �

Sistemi eSd z zelo nizko napetostjo, ki jo proizvaja telo

Sikafloor®-235 eSd � � � � �

Sikafloor®-262 aS n +  
Sikafloor®-230 eSd topcoat

� � � � �

Sikafloor®-327
Sikafloor®-305 W eSd

� � � � � �

Sistemi: Sj/T 11294-2003  

(ecF)  

zemeljska upornost  

rg > 5 × 104 < 1 × 106 Ω

Sj/T 11294-2003  

(diF)  

zemeljska upornost  

rg > 1 × 106 < 1 × 109 Ω

iEC 61340-5-1 

(iec 61340-4-5)  

Sistemski preizkus:  

< 35 mΩ

iEC 61340-5-1 

(iec 61340-4-5)  

preizkus s hojo (bVg – na-

petost, ki jo ustvarja telo) 

< 100 V

iEC 61340-5-1 

(iec 61340-4-1) 

zemeljska upornost  

rg < 109 Ω

gladka higienska tla

Sikafloor®-262 aS n � – – – �

Sikafloor®-239 edF – � – � �

Visoka kemična odpornost

Sikafloor®-390 aS � – – – �

Sikafloor®-381 aS � – – – �

Sistem eSd z zelo nizko napetostjo, ki jo proizvaja telo

Sikafloor®-235 eSd – – � � �

Sikafloor®-262 aS n +  
Sikafloor®-230 eSd topcoat

– – � � �

� izpolnjuje standard – ne izpolnjuje standarda

Material za prevodne talne sisteme (ECF)  
(npr. skladno s standardom aStm F150) talni material z 
zemeljsko upornostjo med 2,5 × 104 in 1,0 × 106 ohmov

Material za disipativne talne sisteme (ECF)  
(npr. skladno s standardom aStm F150) talni material z 
zemeljsko upornostjo med 1,0 × 106 do 1,0 × 109 ohmov

OPrEDELiTEv: MATEriAL zA PrEvODNE/DiSiPATivNE TAL-
NE SiSTEME (EFC/DiF)

 � prevodnost se nanaša na sposobnost materiala za prevajanje 
naboja v tla. V grobem tehničnem pomenu gre za sposobnost 
prevajanja električnega toka.
 � prevodna tla in elektrostatična disipativna tla so razvrščena 
glede na svojo električno upornost pri prevajanju naboja v tla.
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SiSTEM Sikafloor® MultiDur ET-14 
ECF

Sikafloor® MultiDur ES-24 
ECF

Sikafloor® MultiDur ES-25 
ESD

Sikafloor® Multiflex PS-27 
ESD

OPiS teksturirani enobarvni prevo-
dni epoksidni valjani premaz

gladka enobarvna prevodna 
epoksidna talna obloga

gladka enobarvna visoko 
zmogljiva epoksidna talna 
obloga eSd

gladka in trpežna elastična 
poliuretanska talna obloga 
z lastnostmi elektrostatične 
razelektritve brez stikov z 
nizkimi emisijami hoS

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

0,6–0,8 mm

3

~2 mm

3

~2 mm

3

~2 mm

3

LASTNOSTi  � dobra odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � dobra kemična odpornost
 � odpornost proti drsenju
 � preprosto čiščenje
 � prevodnost
 � različne barve

 � Visoka odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � dobra kemična odpornost
 � različne barve
 � preprosto čiščenje
 � prevodnost

 � dobra odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � dobra kemična odpornost
 � različne barve
 � preprosto čiščenje
 � prevodnost
 �
 �
 �
 �

 � nizke emisije hoS
 � preprosto čiščenje
 � prevodnost
 � odpornost proti uV-svet-
lobi

 � preprosta popravila
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-220 W condu-
ctive

 � Sikafloor®-262 aS thixo

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-220 W condu-
ctive

 � Sikafloor®-262 aS n

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-220 W condu-
ctive

 � Sikafloor®-235 eSd

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-327
 � Sikafloor®-305 W eSd

For
Food

Sikafloor® rešitVe za zašČito 
pred elektroStatiČno razelek-
tritVijo (eSd) in nadzor nad njo
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SiSTEM Sikafloor® MultiDur ES-31 
ECF

Sikafloor® PurCem® hS-25 
ECF

Sikafloor® MultiDur EB-39 
ECF

OPiS gladka, kemično odporna 
prevodna talna obloga

Srednje vzdržljiv, gladek, 
samoizravnalen, električno 
prevoden poliuretanski ce-
mentni hibridni tlak

razpršen enobarvni prevodni 
epoksidni tlak z visoko ke-
mično odpornostjo in odpor-
nostjo proti drsenju 

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

~2 mm

3

4,5–6 mm

2

< 2,5 mm

3

LASTNOSTi  � Visoka odpornost proti 
obrabi in nastanku prask

 � Visoka kemična odpornost
 � različne barve
 � preprosto čiščenje
 � prevodnost

 � prevodnost
 � Visokozmogljiv tlak z 
visoko odpornostjo proti 
obrabi

 � Visoka kemična odpornost
 � Srednje visoka odpornost 
proti toplotnim obreme-
nitvam

 � higieničnost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve
 � nizke emisije hoS, blag 
vonj

 � prevodnost
 � Visoka odpornost proti 
obrabi in praskam

 � Visoka kemična odpornost
 � trpežna elastičnost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161 
Sikafloor®-220 W condu-
ctive

 � Sikafloor®-381 ecF

 � Sikafloor®-25 S purcem® 
ecF

 � Sikafloor®-25 purcem® 
ecF

 � Sikafloor®-156/161
 � Sikafloor®-220 W
 � Sikafloor®-390 aS
 � Silicon carbide
 � Sikafloor®-390



40
talne obloge
Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

Sikafloor® in Sikacor® 
rešitVe za obmoČja 
Sekundarnih zadržeValnikoV

zaščitni premazni sistemi na območjih sekundarnih zadrževal-
nikov morajo izpolnjevati dve glavni zahtevi. najprej morajo za 
zaščito prsti in podtalnice zagotavljati vodotesnost objekta. 
ker pa so številne kemikalije agresivne za beton in armirano 
jeklo, iz katerih so tovrstni objekti zgrajeni, morajo biti zašči-
teni tudi sekundarni zadrževalniki, saj se lahko sicer na njih 
pojavijo poškodbe ali celo izguba strukturne celovitosti.
 

na podlagi svojih bogatih izkušenj pri rokovanju z najrazlič-
nejšimi kemikalijami, tj. kislinami, bazami, olji in topili, je Sika 
spodbudila razvoj številnih specializiranih premaznih sistemov 
na osnovi epoksidnih in drugih smol, s katerimi lahko zagoto-
vimo vodotesnost in zaščito sekundarnih zadrževalnikov, da 
bodo lahko ti služili svojemu namenu. Skladno z zahtevami 
nekaterih nacionalnih in mednarodnih standardov se številni 
od navedenih Sika sistemov ponašajo tudi z dobrimi sposob-
nostmi prekrivanja razpok, njihova kemična odpornost pa 
je bila temeljito preizkušena z različnimi kemikalijami, ki jim 
morajo ti sistemi kljubovati in jih zadrževati.

OBMOčjA SEKuNDArNih zADržEvALNiKOv SO ograjena območja, namenjena 
zadrževanju olj, kemikalij ali onesnaževalcev, ki se razlijejo iz prvotnih rezervoarjev 
ali posod. namenjena so zaščiti prsti in podtalnice pred onesnaženjem, kar predsta-
vlja vse strožje zahteve zakonodajnih organov in drugih ustanov za varstvo okolja.
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SiSTEM
Sikafloor® MultiDur® ES-39 Sikafloor® MultiDur® ES-39 

ECF
SikaCor® vEL

OPiS gladka enobarvna epoksidna 
talna obloga z visoko kemič-
no odpornostjo

gladka enobarvna epoksidna 
talna obloga ecF z visoko 
kemično odpornostjo

S steklenimi vlakni ojačena  
vinilna obloga ecF na osnovi 
estrske smole za sekundarne 
zadrževalnike z odlično kemič-
no odpornostjo

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2 mm

2

2 mm

3

4–5 mm

4

LASTNOSTi  � prekrivanje razpok
 � Visoka kemična odpornost
 � dobra odpornost proti 
obrabi

 � gladka površina
 � različne barve

 � prekrivanje razpok
 � Visoka kemična odpornost
 � dobra odpornost proti 
obrabi

 � gladka površina
 � prevodnost
 � različne barve

 � prekrivanje razpok
 � odlična kemična odpornost
 � hitro sušenje
 � ojačenost s steklenimi 
vlakni 

 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-123
 � Sikafloor®-390 n

 � Sikafloor®-123 ali -156 ali 
-161

 � Sikafloor®-220 W
 � Sikafloor®-390 n ecF

 � Sikacor® Vel scratch coat 
zaščitni premaz proti 
praskam

 � Sikacor® Vel base coat 
temeljni premaz

 � glass fibre matt m113
 � glass fibre matt m113
 � netkan površinski material 
s steklenimi vlakni

 � Sikacor® Vel base coat 
temeljni premaz

 � Sikacor® Vel top coat 
zaključni premaz

opomba: za zatesnjene in neprepustne površine je pomembno, da imate ustrezno rešitev, za katero poskrbijo Sikini tehnični strokovnjaki, ki vam zago-
tovijo tudi celovito podporo.
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Sika® Floorjoint inoVatiVni profili

Sika lahko zdaj zagotovi idealno rešitev z izravnavo stikov in 
skoraj nevidnimi profili stikov: Sika® Floorjoint pd za parkirišča 
in Sika® Floorjoint S za industrijska poslopja. profili so name-
ščeni v istiravnini kot tla, kar pomeni, da ni nobenih pragov. 
ena od prednosti tega novega sistema je manjša škoda na 
vozilih, zaradi česar se občutno zmanjšajo tudi stroški nado-
mestnih delov za vozila. dodana vrednost v vsakem pogledu. 

zvOK rOPOTA pri vožnji prek prekrivajočih se stikov v parkirnih garažah in skladi-
ščih je znan večini ljudi. pri tem je lahko prisoten neprijeten občutek, ki je paral 
ušesa in živce. celo bolniki v bolnišnicah so se morali soočati s tovrstnimi neprijet-
nimi izkušnjami. zdaj pa je tukaj ustrezna rešitev. 

ena od prednoSti tega noVega 
SiStema je manjša škoda na Vo-
zilih, zaradi ČeSar Se obČutno 
zmanjšajo tudi Stroški  
nadomeStnih deloV za Vozila.
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

zAhTEvE zA PArKiriščA
talni stiki v parkirnih hišah predstavljajo izziv tako v
novih stavbah, kot tudi pri obnovi obstoječih struktur. poleg
vodotesnosti igra v sodobnih stavbah vedno pomembnejšo vlogo 
tudi estetika. tradicionalne rešitve za kovine so v primerih, kjer 
je prisotna zahtevna spojna linija ali kjer je zahtevano zmanjše-
vanje hrupa, jasno omejene. ravno na tem področju imajo Sika® 
Floorjoint pd stične plošče številne prednosti. montažne
betonske plošče, ki so izdelane iz polimerov, ojačene s 
karbonskimi vlakni, se brezhibno in skoraj nevidno prilegajo sose-
dnjim smolnatim oblogam.

PODrOčjE uPOrABE
Sistem je primeren za uporabo pri novih konstrukcijah ter za 
obnovo parkirnih hiš.

LASTNOSTi
 � brez hrupa in vibracij pod prometno obremenitvijo
 � Skoraj neviden, možnost premaza s številnimi Sikafloor® prema-
znimi sistemi
 � popolna odpornost proti koroziji
 � Vodoodpornost zaradi ločene vodoodporne ravni pod ploščo
 � preprosta namestitev in popravilo

zAhTEvE zA iNDuSTrijSKA POSLOPjA
talni stiki na industrijskih območjih, ki so opremljena z običajnimi
jeklenimi profili, so podvrženi visokim obremenitvam, ko se po 
njih vozijo viličarji. Če profili niso povsem ploski, lahko
povzročajo hrup in vibracije ter uničujejo kolesne ležaje. 
posledično nastaja škoda na viličarjih in nadomestni deli se hitro 
obrabljajo. Sika® Floorjoint S sistem za stike je popolna rešitev. 
montažne betonske profile, izdelane iz polimera in ojačene 
s karbonskimi vlakni, je mogoče z malo truda namestiti tudi 
naknadno. rezultat je tiha vožnja brez vibracij,
primerna za vse vrste viličarjev.

PODrOčjE uPOrABE
Sistem je primeren za uporabo v novih konstrukcijah ter za 
obnovo vseh območij, kjer so potrebni stiki in kjer se je po talnem
stiku mogoče voziti.

LASTNOSTi
 � Vzdrževalna dela in popravila je mogoče izvesti konec tedna
 � brez vibracij pod prometno obremenitvijo
 � občutno manjša obraba komponent, kot so npr. kolesni ležaji 
viličarjev
 �možnost brušenja, zato je sistem ultra ploski
 � Visoka kemična odpornost
 � preprosta namestitev in popravilo

zVok tišine.
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Sikafloor® rešitVe  
za VeČnadStropne in  
podzemne parkirne hiše

DANAšNjE PArKirNE POvršiNE
parkiranje je postalo pomemben del današnje mobilne družbe, 
zlasti na območjih velemest, vključno z letališči, ki rastejo še 
hitreje. to pomeni, da je treba neprestano zagotavljati več 
parkirnih mest z gradnjo novih parkirišč ter z razširjanjem in 
obnovo starih.

KjE NAjrAjE PArKirATE?
uspešne parkirne površine so zasnovane tako, da izpolnjujejo 
zahteve uporabnikov, kar pomeni, da se uporabniki na njih 
počutijo varne in dobrodošle in se lahko zanesejo na to, da 
bodo njihovi avtomobili parkirani v varnem okolju. Če imajo 
izbiro, ljudje vedno parkirajo na dobro osvetljenem parkirišču, 
kjer imajo občutek, da bo njihovo premoženje pod nadzorom 
in varno.

rAziSKAvA OBSTOjEčih  
PArKirNih POvršiN
Večnadstropne in podzemne parkirne hiše so podvržene 

številnim obremenitvam. da bi ugotovili glavni vzrok za 
prekomerno obremenitev in propadanje je torej pomembno, da 
opravimo strokovno raziskavo in oceno pogojev. pomembno 
je seveda tudi, da uravnotežimo stroške raziskovalnega dela 
s koristmi pridobljenih informacij; kljub temu pa sta ustrezna 
raziskava in ocena pogosto ključnega pomena za ohranjanje in 
podaljševanje življenjske dobe parkirne površine.

NOvOGrADNjA
Sodobne parkirne površine so bistvenega pomena in morajo 
biti integrirane v mestno arhitekturo. neprestano se gradijo 
s skrajšanimi gradbenimi postopki in z uporabo čim več 
montažnih objektov, da so motnje na teh območjih čim 
manjše.

kompozitne strukture novih parkirišč zato običajno združujejo 
montažne in vnaprej izdelane dele jeklenih ogrodij in ojačene 
betonske strope ter stopnišča. ustrezna zaščita novo zgra-
jenih parkirišč prepreči drage obnove v prihodnosti.
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

PrENOvA
Večina evropskih večnadstropnih parkirišč je bila zgrajenih po 
letu 1950 in vključujejo pretežno armirane betonske strukture, 
mnoga izmed njih pa imajo tudi zgodovino zgodnjega začetka 
propadanja, strukturnih napak in varnostnih pomanjkljivosti. 
za to so krivi slaba zasnova, slaba izgradnja, nizki standardi 
vzdrževanja in popravil ali pa kombinacija vseh treh. njihova 
izpostavljenost je bolj podobna izpostavljenosti mostov kot 
pa temu, čemur so namenjena, zato so hitro propadala, zlasti 
zaradi korozije po vdoru vode in soli za odstranjevanje ledu. 
številna območja in celo celotna parkirišča je bilo treba zapreti 
zaradi dragih popravil ali zamenjave delov. te slabe izkušnje 
dokazujejo potrebo po izboljšani učinkovitosti pri zasnovi 
parkirišč, njihovi gradnji in uporabljenih materialih za zagota-
vljanje večje trpežnosti in varnosti tako novih, kot tudi obsto-
ječih struktur.

uStrezna zašČita noVo zgra-
jenih parkirišČ prepreČi dra-
ge obnoVe V prihodnoSti.
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VeČnadStropne in  
podzemne parkirne hiše
Sistemi za nosilne talne betonske površine

SiSTEM Sikafloor® hardTop Sikafloor® MultiDur EB-14 
ECC

Sikafloor® MultiDur EB-24 Sikafloor® MultiDur WB-10

OPiS monolitni končni premaz za 
betonska tla

razpršena enobarvna tanka 
talna epoksidna plast nad 
hibridnim epoksidnim tlakom

razpršena enobarvna epo-
ksidna talna obloga

dvojni epoksidni valjani pre-
maz na vodni osnovi

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

< 1 mm

1

2–4 mm

3

2–4 mm

3

< 1 mm

2

LASTNOSTi  � ekonomično strjevanje 
površine

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � Visoka odpornost proti 
udarcem

 � paroprepustnost
 � različne barve

 � hladno skladiščenje 
(> -10 °c)

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � dobra mehanska  
odpornost

 � Srednje visoka odpornost 
proti toplotnim obreme-
nitvam

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � hladno skladiščenje 
(> -10 °c)

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � dobra mehanska  
odpornost

 � Srednje visoka odpornost 
proti toplotnim obreme-
nitvam

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � nizka do srednje visoka 
odpornost proti obrabi

 � Stabilizacija površine
 � preprečevanje prašenja 
površine

 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikament® ali Sika® 
Viscocrete plošča

 � Sikafloor®-3 Quartztop
 � Sikafloor®-proSeal W/
proSeal 22

 � Sikafloor®-155 Wn 
 � Sikafloor®-81 epocem®
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-264

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-263 Sl
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-264

 � Sikafloor® 2540 W ali 
-2550 W

 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-2540 W ali 
-2550 W

No
Osmosis

No
Osmosis

For
Food

For
Food
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Sistemi za vmesne etaže

SiSTEM Sikafloor® MultiFlex PB-21 Sikafloor® MultiFlex PB-26 Sikafloor® MultiDur EB-24

OPiS razpršena enobarvna visoko 
učinkovita poliuretanska tal-
na obloga

razpršena enobarvna tr-
pežna elastična poliuretan-
ska talna obloga

proti drsenju odporna razpr-
šena enobarvna epoksidna 
talna obloga

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–3 mm

3

2–3 mm

3

2–4 mm

3

LASTNOSTi  � Statična sposobnost prek-
rivanja razpok (> -10 °c)

 � Skladnost z nemškim 
standardom oS 13

 � odpornost proti površinski 
obrabi

 � Vodoodpornost
 � različne barve

 � Statična sposobnost prek-
rivanja razpok

 � odpornost proti površinski 
obrabi

 � Vodoodpornost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � hladno skladiščenje 
(> -10 °c)

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � dobra mehanska  
odpornost

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161
 � Sikafloor®-375
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-378

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-326
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-378

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-263 Sl
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-264

For
Food
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VeČnadStropne in  
podzemne parkirne hiše
Sistemi za vmesne etaže

SiSTEM Sikafloor® Pronto rB-25 Sikafloor® Pronto rB-28 Sikafloor® Pronto rB-35

OPiS elastomerni hidroizolacijski 
sistem za tla

hidroizolacijski sistem za 
prekrivanje razpok na tleh 

razpršeni sistem za tla s 
hitrim sušenjem

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–4 mm

3

2–4 mm

3

2–4 mm

3

LASTNOSTi  � prekrivanje razpok
 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi 

 � dobra kemična odpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � hitro sušenje
 � prekrivanje razpok 
 � Srednje visoka odpornost 
proti obrabi

 � Vodoodpornost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � hitro sušenje
 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � Vodoodpornost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-10/-11/-13 
pronto

 � Sikafloor® 15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor® 18-pronto

 � Sikafloor®-10 ali -11 ali -13 
pronto 

 � Sikafloor®-32 pronto
 � kremenčev pesek 
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-18 pronto

 � Sikafloor®-10 ali -11 ali -13 
pronto

 � Sikafloor®-14 pronto 
 � kremenčev pesek 
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-18 pronto
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SiSTEM Sikafloor® MultiFlex PB-51 Sikafloor® MultiFlex PB-52 Sikafloor® MultiFlex PB-54 Sikafloor® Pronto rB-55

OPiS razpršeni barvni sistem za 
prekrivanje razpok

razpršeni barvni sistem za 
prekrivanje razpok

razpršeni talni in hidroizola-
cijski sistem za parkirišča

Visoko elastičen hidroizola-
cijski sistem za tla

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

3–4 mm

3

3–5 mm

4

3–5 mm

4

3–5 mm

4

LASTNOSTi  � odpornost proti obrabi
 � Vodoodpornost
 � odpornost proti drsenju
 � Visoka prožnost
 � prekrivanje razpok pri 
nizkih temperaturah

 � različne barve

 � odpornost proti obrabi
 � Vodoodpornost
 � odpornost proti drsenju
 � zelo visoka prilagodlji-
vost/prekrivanje razpok pri 
nizkih temperaturah

 � odpornost proti obrabi
 � različne barve

 � odpornost proti obrabi
 � odpornost proti drsenju
 � Visoka prožnost
 � različne barve

 � Visoka sposobnost prekri-
vanja razpok

 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi 

 � dobra kemična odpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156/-161
 � Sikafloor®-350 n 
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®378

 � Sikafloor®-156/-161
 � Sikafloor®-350 n 
 � Sikafloor®-375 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-378

 � Sikafloor®-156/-161
 � Sikalastic®-851
 � Sikafloor®-375 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-378 

 � Sikafloor®-10/-11/-13 
pronto

 � Sikafloor® 15 pronto 
 � reemat premium
 � Sikafloor® 15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-18 pronto
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Sistemi za parkirišča na strehi in odprta območja

VeČnadStropne in 
podzemne parkirne hiše 

SiSTEM Sikafloor® MultiFlex PB-52 
uv

Sikafloor® MultiFlex PB-51 
uv

Sikafloor® MultiFlex PB-54 
uv

Sikafloor® Pronto rB-25

OPiS razpršeni talni in hidroizo-
lacijski sistem za parkirišča z 
uV-tesnilom

razpršeni barvni sistem za 
prekrivanje razpok z uV-te-
snilom

razpršeni talni in hidroizo-
lacijski sistem za parkirišča z 
vrhnjim tesnilom nad elastič-
no membrano

elastomerni hidroizolacijski 
sistem za tla

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

3–5 mm

4

3–4 mm

3

3–5 mm

4

2–4 mm

3

LASTNOSTi  � dinamične in statične last-
nosti prekrivanja razpok  
(> -20 °c)

 � Skladnost z nemškim 
standardom oS-11a

 � odpornost proti površinski 
obrabi

 � Vodoodpornost
 � različne barve

 � dinamične in statične last-
nosti prekrivanja razpok  
(> -20 °c)

 � Skladnost z nemškim 
standardom oS-11b

 � odpornost proti površinski 
obrabi

 � Vodoodpornost
 � različne barve

 � odpornost proti obrabi
 � odpornost proti drsenju
 � Visoka prožnost
 � uV-stabilnost
 � različne barve

 � prekrivanje razpok
 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi 

 � dobra kemična odpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161
 � Sikafloor®-350 n 
 � Sikafloor®-375 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-359 n

 � Sikafloor®-156 ali -161
 � Sikafloor®-350 n 
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-359 n

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikalastic®-851
 � Sikafloor®-375 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-359 n

 � Sikafloor®-10/-11/-13 
pronto

 � Sikafloor® 15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor® 18-pronto
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SiSTEM Sikafloor® Pronto rB-28 Sikafloor® Pronto rB-55 Sikafloor® Pronto rB-58

OPiS hidroizolacijski sistem za 
prekrivanje razpok na tleh 

Visoko elastičen hidroizola-
cijski sistem za tla

hidroizolacijski sistem za 
izjemno prekrivanje razpok 
na tleh

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–4 mm

3

3–5 mm

4

3–5 mm

4

LASTNOSTi  � hitro sušenje
 � prekrivanje razpok 
 � Srednje visoka odpornost 
proti obrabi

 � Vodoodpornost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � Visoka sposobnost prekri-
vanja razpok

 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi 

 � dobra kemična odpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � dinamične in statične last-
nosti prekrivanja razpok  
(> -20 °c)

 � izjemno prekrivanje 
razpok, prožnost pri nizkih 
temperaturah 

 � Vodoodpornost
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-10 ali -11 ali -13 
pronto 

 � Sikafloor®-32 pronto
 � kremenčev pesek 
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-18 pronto

 � Sikafloor®-10/-11/-13 
pronto

 � Sikafloor® 15 pronto 
 � reemat premium
 � Sikafloor® 15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-18 pronto

 � Sikafloor®-10 ali -11 ali -13 
pronto

 � Sikafloor®-32 pronto, 
nepolnjen

 � reemat premium 
 � Sikafloor®-32 pronto, 
polnjen 

 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-18 pronto
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VeČnadStropne in  
podzemne parkirne hiše
Sistemi za klančine

SiSTEM Sikafloor® MultiFlex PB-26 
uv

Sikafloor® MultiDur EB-24 Sikafloor® Pronto rB-25 Sikafloor® Pronto rB-55

OPiS razpršena enobarvna 
trpežna elastična poliure-
tanska talna obloga z uV-te-
snilom

razpršena enobarvna epo-
ksidna talna obloga

elastomerni hidroizolacijski 
sistem za tla

Visoko elastičen hidroizola-
cijski sistem za tla

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–3 mm

3

2–4 mm

3

2–4 mm

3

3–5 mm

4

LASTNOSTi  � Statična sposobnost prek-
rivanja razpok

 � odpornost proti površinski 
obrabi

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve
 � uV-stabilnost

 � hladno skladiščenje 
(> -10 °c)

 � Visoka odpornost proti 
obrabi

 � dobra mehanska  
odpornost

 � Srednje visoka odpornost 
proti toplotnim obreme-
nitvam

 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � prekrivanje razpok
 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi 

 � dobra kemična odpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

 � Visoka sposobnost prekri-
vanja razpok

 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi 

 � dobra kemična odpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-326
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-359 n

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-263 Sl
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,7 mm)

 � Sikafloor®-264

 � Sikafloor®-10/-11/-13 
pronto

 � Sikafloor® 15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor® 18-pronto

 � Sikafloor®-10/-11/-13 
pronto

 � Sikafloor® 15 pronto 
 � reemat premium
 � Sikafloor® 15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-18 pronto
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SiStem za parkirišČa  
Sika one Shot
kratek čas neuporabe = denarni prihranek z inovativno Sikalastic®-8800 brizgalno 
tehnologijo v razpršilu, ki združuje polisečnino in agregate

 � prihranek časa
 � Varčevanje z materialom
 � kratek čas neuporabe: čas, po-
treben za novo metodo: 1 dan

 � nizka poraba agregata v 
primerjavi s konvencionalno 
(ročno) metodo. (pribl. 1,5–3 kg 
namesto 6–8 kg)

 � ni potrebe po odstranjevanju 
odvečnega peska, saj je pesek 
povsem vezljiv

 � manj dela za osebje
 � Visoka obstojnost
 � Sistem, ki se hitro suši
 � Visoko prožen sistem
 � trajna odpornost proti vodi in  
vremenskim vplivom

 � odpornost proti drsenju

PrEDNOSTi NOvEGA TALNEGA SiSTEMA zA PArKiriščA

TEMELjNi PrEMAz
8.00 
nanos temeljnega premaza z 
ultra hitrim Sika® temeljnim 
premazom za beton in 30 
minut pozneje razprševanje 
Sikalastic®-8800 hidroizola-
cijske membrane za prekri-
vanje razpok v sloju debeline 
1,5 mm.

vBrizGAvANjE
11.00 
Vbrizgavanje agregatov 
v razprševalnem vzorcu 
Sikalastic®-8800 poliseč-
nine za pridobitev nedrseče 
površine.

NANAšANjE z vALjčKOM
14.00 
nanašanje vrhnjega sloja 
Sikafloor®-359 z valjčkom.

PriPrAvLjENO zA 
uPOrABO
20.00

SiSTEM Sikafloor® OneShot PB-55 uv

OPiS razpršena visokozmogljiva po-
liuretanska talna obloga, ki se 
hitro suši in je odporna proti uV-
žarkom z vrhnjim tesnilom nad 
elastično membrano

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

3–5 mm

3

LASTNOSTi  � hitro sušenje 
 � Visoka odpornost proti obra-
bi 

 � Vodoodpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikalastic®-8800 
 � Sikalastic®-8800 plus pesek
 � kremenčev pesek (0,7–
1,2 mm) 

 � Sikafloor®-359 ali -378
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Sikafloor® rešitVe  
za izraVnaVanje

po mešanju se Sikin izdelek za izravnavanje spremeni v tekočo 
zmes in vlije na podtalno površino. zmes je mogoče zaradi 
njenih lastnosti izravnati in napolniti v vsa neporavnana 
mesta. naš nabor izdelkov vsebuje tudi poseben izdelek z zelo 

hitrim sušenjem. ko ga vlijemo na tla, je njegov nanos zelo 
preprost in hiter. kakovost izravnane talne površine je tako 
mogoče zelo preprosto nadzorovati. to je tudi glavna prednost 
tega izdelka v primerjavi z običajnimi zmesmi za izravnavo tal. 

POvSEM rAvNA iN GLADKA TALNA POvršiNA igra pomembno vlogo pri končnem 
rezultatu in življenjski dobi talne površine ne glede na to, kakšno talno oblogo bomo na-
mestili čez njo. Sika ponuja samoizravnalne zmesi, katerih izjemne zmogljivosti so bile 
dokazane v zahtevnih gradbenih projektih, ki segajo od domače uporabe do obremenitev 
zaradi viličarjev na industrijskih območjih.
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

debelina nanoSa Sika izraV-
nalnih izdelkoV Sega od 1 mm 
do 50 mm pri enem nanoSu 

Sledi seznam razlogov, zakaj je priporočljivo izbrati Sika izrav-
nalne sisteme:

 � zelo preprosto mešanje
 � Visoka učinkovitost prekrivanja površine zaradi preprostega 
nanosa
 �  izjemne lastnosti tečenja 
 � preprosta zagotovitev ravnih površin, tudi v tankih slojih
 � primernost za različna področja uporabe
 � optimizirano krčenje
 �možnost hitrega nanosa pokrivnega sloja
 � različica z zmanjšanim nastajanjem prahu ne vsebuje plava-
jočih oljnih dodatkov
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podloge
cementne izravnalne podloge za talne obloge   
  

SiSTEM Sikafloor®-100 Level Sikafloor®-200 Level Sikafloor®-300 Level

OPiS Večnamenska cementna iz-
ravnalna podloga

Večnamenska cementna 
izravnalna podloga za velike 
debeline

Visokozmogljiva cementna 
izravnalna podloga

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

1–10 mm

2

3–40 mm

2

1–10 mm

2

LASTNOSTi  � cementna samoizravnava
 � c25F6
 � Varčnost
 � Večnamenskost
 � povprečna obremenitev
 � nizke emisije, ec1+

 � cementna samoizravnava
 � c25F6
 � Varčnost
 � Večnamenskost
 � povprečna obremenitev
 � zmanjšano nastajanje 
prahu

 � Velike debeline
 � nizke emisije, ec1+

 � cementna samoizravnava
 � c30F6
 � nizko krčenje
 � gladek zaključni sloj
 � Srednje visoka stopnja 
obremenitve

 � nizke emisije, ec1+

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-01/-02/-03 
primer

 � Sikafloor®-100 level

 � Sikafloor®-01/-02/-03 
primer

 � Sikafloor®-200 level

 � Sikafloor®-01/-02/-03 
primer

 � Sikafloor®-300 level



57
talne obloge

Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SiSTEM Sikafloor®-300 rapid Level Sikafloor®-400 Level 
 

Sikafloor®-30 Level

OPiS Visokozmogljiva cementna 
izravnalna podloga, ki se 
hitro suši

Visokozmogljiva cementna 
izravnalna podloga z izjemno 
zmožnostjo obdelave

Visokozmogljiva cementna 
izravnalna podloga za upo-
rabo v zaprtih prostorih in na 
prostem

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

1–10 mm

2

1–10 mm

2

4–30 mm

2

LASTNOSTi  � cementna samoizravnava
 � c50F10
 � izjemno hiter nanos
 � nizko krčenje
 � gladek zaključni sloj
 � Visoka stopnja obreme-
nitve

 � nizke emisije, ec1+

 � cementna samoizravnava
 � c35F7
 � uporabniku prijazna mož-
nost obdelave

 � nizko krčenje
 � gladek zaključni sloj
 � zmanjšano nastajanje 
prahu

 � Visoka stopnja obreme-
nitve

 � nizke emisije, ec1+

 � cementna samoizravnava
 � c40F10
 � hitro sušenje
 � nizko krčenje
 � Velika debelina
 � Srednja do visoka obre-
menitev

 � izpolnjuje standard 
en1504-3, razred r3

 � nizke emisije, ec1+

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-01/02/03 
primer

 � Sikafloor®-300 level 
rapid

 � Sikafloor®-01/02/03 
primer

 � Sikafloor®-400 level

 � Sikafloor®-01/-02/-03 
primer

 � Sikafloor® level-30
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Sikafloor® rešitVe  
za poSloVne, jaVne  
in StanoVanjSke poVršine

Serijo Sikinih talnih sistemov odlikujejo individualna zasnova, 
skrb za zdravje, vključno z udobjem pod nogami, ter najnižje 
emisije hoS, s katerimi želi podjetje zagotoviti edinstvene last-
nosti na področju talnih sistemov.

iNDiviDuALNA zASNOvA
Sikini dekorativni izdelki za tla izpolnjujejo potrebe po indivi-
dualnih in dekorativnih zasnovah v poslovnih in maloprodajnih 
stavbah ter stavbah za prosti čas, saj uporabljajo barvne delce, 

agregate in druga posebna polnila. S takšnimi tlaki lahko 
poskrbite za številne različne in edinstvene zasnove površin, od 
teksturiranih razpršenih do gladkih strojno nanešenih zaključnih 
slojev. Sikini dekorativni talni sistemi so na voljo v širokem 
naboru različnih barvnih odtenkov, naročite pa lahko tudi 
posebne barve. tako lahko ustvarite svoje individualne zasnove 
ali pa zunanjo podobo svojega podjetja pokažete tudi na tleh.

SiKA jE zASNOvALA rEšiTvE, POSEBEj PriMErNE zA tla v šolah, 
muzejih, na maloprodajnih površinah, v ustanovah za prosti čas, zdra-
vstvenih ustanovah ter drugih poslovnih in javnih poslopjih.
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

te odporne rešitVe za tla, ki 
So na Voljo V barVah po meri, 
ne znižujejo Samo zVokoV med 
hojo in horizontalnega preno-
Sa zVoka, temVeČ S SVojo ela-
StiČno deFormatiVnoStjo in  
prožnoStjo prepreČujejo tudi 
praSke.

Sika ComfortFloor® rEšiTvE
 � nizke emisije hoS
 � dušenje zvoka
 � dobra izolacija pred udar-
nim zvokom
 � Visoko udobje pod nogami

 � dobra odpornost proti 
obrabi
 � Visoka odpornost proti 
udarcem
 � prekrivanje razpok
 � okrasni učinek

SKrB iN uDOBjE
Sika comfortFloor® sistemi za poslovna in javna poslopja so 
dovolj mehki, da zagotavljajo udobje pod nogami na območjih, 
kjer osebje dalj časa stoji. te odporne rešitve za tla ne znižu-
jejo samo zvokov med hojo in horizontalnega prenosa zvoka, 
temveč s svojo elastično deformativnostjo in prožnostjo 
preprečujejo tudi praske.
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poSloVne, jaVne in 
StanoVanjSke poVršine
okrasni talni sistemi

SiSTEM Sikafloor® MultiDur WS-10 Sikafloor® MultiDur ES-17 Sikafloor® MultiDur ES-27

OPiS dvojni epoksidni valjani pre-
maz na vodni osnovi

okrasni barvni epoksidni 
valjani premaz z lističi in 
tesnilom

okrasna barvna epoksidna 
talna obloga z lističi in te-
snilom

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

< 1 mm

2

< 1 mm

2

1–2 mm

3

LASTNOSTi  � nizka do srednje visoka 
odpornost proti obrabi

 � Stabilizacija površine
 � preprečevanje prašenja 
površine

 � različne barve

 � nizka do srednje visoka 
odpornost proti obrabi

 � možnost srednje visoke 
odpornosti proti drsenju

 � preprosto čiščenje
 � različne barve

 � nizka do srednje visoka 
odpornost proti obrabi

 � dobra mehanska odpor-
nost

 � možnost srednje visoke 
odpornosti proti drsenju

 � preprosto čiščenje
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-2540 W ali 
-2550 W

 � Sikafloor®-2540 W ali 
-2550 W

 � Sikafloor®-264
 � Sika® pVa colorFlakes  
3 mm

 � Sikafloor®-304 W ali -316

 � Sikafloor®-156 ali -161
 � Sikafloor®-263 Sl
 � Sika® pVa colorFlakes  
3 mm

 � Sikafloor®-304 W ali -316



61
talne obloge

Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SiSTEM Sikafloor® DecoDur ES-22 
Granite

Sikafloor® DecoDur ES-26 
Flake

Sikafloor® DecoDur EB-26 
Quartz

Sikafloor® DecoDur EM-21 
Compact

OPiS gladka epoksidna talna oblo-
ga z nizkimi emisijami hoS 
in učinkom barvnega granita

gladka barvna epoksidna 
talna obloga z nizkimi emi-
sijami hoS in celovitimi lističi

razpršena epoksidna talna 
obloga iz barvnega kremena 
z odpornostjo proti drsenju in 
nizkimi emisijami hoS

gladek visoko odporen strojno 
obdelan razpršen epoksidni 
tlak iz barvnega kremena

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

2–3 mm

3

2–3 mm

4

2–3 mm

3

~3 mm

4

LASTNOSTi  � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnega granita
 � dizajnerski videz
 � možnost srednje visoke 
odpornosti proti drsenju

 � nizke emisije hoS
 � različne barve

 � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnih lističev
 � možnost srednje visoke 
odpornosti proti drsenju

 � nizke emisije hoS
 � različne barve

 � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnega peska
 � dobra mehanska odpor-
nost

 � odpornost proti drsenju
 � nizke emisije hoS
 � različne barve

 � primernost za stik z živili
 � nizke emisije delcev
 � učinki barvnega peska
 � Visoka mehanska odpor-
nost

 � Visoka odpornost proti 
udarcem

 � možna odpornost proti 
drsenju

 � nizke emisije hoS
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-264
 � Sikafloor®-169
 � Sikafloor®-decoFiller
 � Sikafloor®-304 W ali -316

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-264
 � Sika® pVa colorFlakes  
(3 mm)

 � Sikafloor®-169
 � Sikafloor®-304 W ali -316

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-263 Sl ali -264 
 � barvni kremenčev pesek  
(0,3–0,8 ali 0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-169

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-169
 � Sika® pu colored Quartz 
cF (0,3–1,2 mm)

 � Sikafloor® compactFiller
 � Sikafloor®-304 W ali -316

For
Food

For
Food

For
Food

For
Food
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poSloVne, jaVne in 
StanoVanjSke poVršine
udobni talni sistemi   

SiSTEM Sika ComfortFloor® PS-23 Sika ComfortFloor® PS-24 Sika ComfortFloor® PS-27 Sika ComfortFloor® 
PS-27 ESD

OPiS gladka enobarvna elastična 
poliuretanska talna obloga 
brez stikov z nizkimi emisi-
jami hoS

gladka elastična poliuretan-
ska talna obloga brez stikov 
z nizkimi emisijami hoS in 
možnostjo barvnih lističev

gladka enobarvna trpežna 
elastična poliuretanska talna 
obloga brez stikov z nizkimi 
emisijami hoS

gladka enobarvna trpežna 
elastična poliuretanska talna 
obloga z lastnostmi elektros-
tatične razelektritve brez sti-
kov z nizkimi emisijami hoS

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

~2 mm

3

~2 mm

3

~2 mm

3

~2 mm

3

LASTNOSTi  � mehka hoja
 � prekrivanje razpok
 � dobra odpornost proti 
obrabi in udarcem

 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � mehka hoja
 � prekrivanje razpok
 � dobra odpornost proti 
obrabi in udarcem

 � možnost okrasnih lističev
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � dobra odpornost proti 
obrabi in udarcem

 � prekrivanje razpok
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � dobra odpornost proti 
obrabi in udarcem

 � prekrivanje razpok
 � različne barve
 � prevodnost
 � nizke emisije hoS

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali 161
 � Sikafloor®-330
 � Sikafloor®-305 W

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-300 ali 3000
 � dodatno: Sika® pVa 
colorFlakes

 � Sikafloor®-304 W

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-327
 � Sikafloor®-305 W

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-327
 � Sikafloor®-305 W eSd
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

SiSTEM Sika ComfortFloor® PS-63 Sika ComfortFloor® PS-64 Sika ComfortFloor® PS-65 Sika ComfortFloor® PS-66

OPiS gladka enobarvna zvočnoizo-
lacijska elastična poliuretan-
ska talna obloga brez stikov 
z nizkimi emisijami hoS

gladka zvočnoizolacijska 
elastična poliuretanska talna 
obloga brez stikov z nizkimi 
emisijami hoS in možnostjo 
barvnih lističev

gladka enobarvna odporna 
poliuretanska talna obloga 
brez stikov z nizkimi emisi-
jami hoS

gladka odporna poliuretan-
ska talna obloga brez stikov 
z nizkimi emisijami hoS in 
možnostjo barvnih lističev

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

~6 mm

4

~6 mm

4

~6 mm

5–7

~6 mm

5–7

LASTNOSTi  � mehka hoja
 � odpornost
 � dobra izolacija pred udar-
nim zvokom

 � prekrivanje razpok
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � mehka hoja
 � odpornost
 � dobra izolacija pred udar-
nim zvokom

 � prekrivanje razpok
 � dobra odpornost proti 
obrabi in udarcem

 � možnost okrasnih lističev
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � mehka hoja
 � odpornost
 � dobra izolacija pred udar-
nim zvokom

 � prekrivanje razpok
 � dobra odpornost proti 
obrabi in udarcem

 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � mehka hoja
 � odpornost
 � dobra izolacija pred udar-
nim zvokom

 � prekrivanje razpok
 � dobra odpornost proti 
obrabi in udarcem

 � možnost okrasnih lističev
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-320
 � Sikafloor®-330
 � Sikafloor®-305 W

 � Sikafloor®-156 ali -161 
 � Sikafloor®-320
 � Sikafloor®-300 ali -3000
 � dodatno: Sika® pVa 
colorFlakes

 � Sikafloor®-304 W

 � Sikafloor® comfortFloor® 
adhesive

 � regupol 6015 h
 � Sikafloor® comfortFloor® 
poresealer

 � Sikafloor®-330
 � Sikafloor®-305 W

 � Sikafloor® comfortFloor® 
adhesive

 � regupol 4580
 � Sikafloor® comfortFloor® 
poresealer

 � Sikafloor®-300 ali -3000
 � dodatno: Sika® pVa 
colorFlakes

 � Sikafloor®-304 W
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naVdih z barVami 
Sika comfortFloor® izdelkoV
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balkoni in StopnišČa

SiSTEM Sikafloor® MonoFlex MB-55 Sikafloor® MonoFlex MB-56 Sikafloor® MonoFlex MM-57

OPiS razpršena enokomponentna 
hidroizolacijska enobarvna 
talna obloga s hitrim suše-
njem, primerna za prekriva-
nje razpok

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.

razpršena enokomponentna 
hidroizolacijska okrasna tal-
na obloga s hitrim sušenjem, 
primerna za prekrivanje 
razpok

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.

razpršena enokomponentna 
hidroizolacijska zaključna 
talna obloga iz kremena s 
hitrim sušenjem, primerna za 
prekrivanje razpok

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

3–4 mm

5

2–3 mm

5

4–5 mm

5

LASTNOSTi  � izjemna sposobnost prek-
rivanja razpok

 � certifikat etag 005
 � odpornost proti drsenju
 � Srednja odpornost proti 
obrabi

 � uV-stabilnost
 � različne barve

 � izjemna sposobnost prek-
rivanja razpok

 � certifikat etag 005
 � odpornost proti drsenju
 � Srednja odpornost proti 
obrabi

 � uV-stabilnost
 � okrasni lističi
 � različne barve

 � izjemna sposobnost prek-
rivanja razpok

 � certifikat etag 005
 � odpornost proti drsenju
 � Srednja odpornost proti 
obrabi

 � uV-stabilnost
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sika® bonding primer
 � Sikafloor®-405
 � Sika® reemat premium
 � Sikafloor®-405
 � Sikafloor®-405
 � kremenčev pesek  
(0,4–0,8 mm)

 � Sikafloor®-415

 � Sika® bonding primer
 � Sikafloor®-405
 � Sika® reemat premium
 � Sikafloor®-405
 � Sikafloor®-405
 � Sika® pVa colorFlakes  
(3 mm)

 � Sikafloor® anti Slip agent
 � Sikafloor®-416

 � Sika® bonding primer
 � Sikafloor®-405
 � Sika® reemat premium
 � Sikafloor®-405
 � Sikafloor®-406
 � barvni kremenčev pesek  
(0,6–1,2 mm)

 � Sikafloor®-416
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SiSTEM Sikafloor® MonoFlex MS-24 Sikafloor® MonoFlex MB-29 Sikafloor® Pronto rB-25

OPiS gladka enokomponentna ok-
rasna talna obloga, primerna 
za prekrivanje razpok

razpršena enokomponen-
tna okrasna zaključna talna 
obloga iz kremena z izjemno 
hitrim sušenjem, primerna za 
prekrivanje razpok

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.

elastomerni hidroizolacijski 
sistem za tla

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

1–2 mm

3

2–3 mm

4

2–4 mm

3

LASTNOSTi  � Visoka sposobnost prekri-
vanja razpok

 � Srednja odpornost proti 
obrabi

 � uV-stabilnost
 � okrasni lističi
 � različne barve

 � prekrivanje razpok
 � pospešeno sušenje, ki ga 
sproža vlaga

 � odpornost proti drsenju
 � Srednja odpornost proti 
obrabi

 � uV-stabilnost
 � okrasni učinek
 � različne barve

 � prekrivanje razpok
 � hitro sušenje
 � dobra odpornost proti 
obrabi 

 � dobra kemična odpornost 
 � odpornost proti drsenju
 � različne barve

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikafloor®-156 ali -161
 � Sikafloor®-400 n elastic
 � dodatno: Sika® pVa color-
Flakes 3 mm

 � Sikafloor®-410

 � Sika® concrete primer
 � Sikafloor®-415
 � Sikafloor® pu-accelerator
 � barvni kremenčev pesek  
(0,3–0,8 mm ali  
0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor®-416

 � Sikafloor®-10/-11/-13 
pronto

 � Sikafloor® 15 pronto 
 � kremenčev pesek  
(0,7–1,2 mm)

 � Sikafloor® 18-pronto

For
Food
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Sikagard® rešitVe 
za Stene in Strope

V elektronski in optični industriji morajo biti na stenskih 
površinah izpolnjeni pogoji za čiste prostore z najmanjšimi 
emisijami hoS/amc ali delcev, površine pa morajo biti tudi 
preproste za čiščenje in preprečevati nabiranje prahu. za ta 
vedno zahtevnejši trg se Sikagard® Wallcoat n epoksidni 
premaz na vodni osnovi že ponaša z vsemi potrebnimi certifi-
kati in potrdili. Sikagard® Wallcoat n je tudi idealna rešitev za 
živilske obrate, natančneje za prostore, v katerih se proizvajajo 
živila, saj imajo takšni obrati običajno vzpostavljene postopke 
čiščenja, v katerih se uporablja vodni curek pod visokim priti-
skom ter močni detergenti in čistila. Sikagard® Wallcoat n 
odlično združuje dobro kemično odpornost, mehansko odpor-
nost in zahtevano preprostost čiščenja.

pivovarne in drugi obrati za proizvodnjo pijač, tako kot tudi 

številni drugi obrati za proizvodnjo in predelavo živil, imajo 
prostore, v katerih je vlažnost ves čas zelo visoka. Stene v 
takšnih prostorih morajo biti prekrite z integralno protiglivično 
in protibakterijsko zaščito. Sikagard® higienski premazi imajo 
idealne lastnosti in zmogljivosti za ta pomembna območja, 
poleg tega pa jih je mogoče preprosto nanesti s čopičem, 
valjčkom ali brezzračnim pršenjem in jih zlepiti z najobičaj-
nejšimi stenskimi gradbenimi podlagami. Sikagard® higienski 
premazi so odporni proti vlagi in elastomerni, zato se lahko 
prilagajajo toplotnim in strukturnim premikom brez nastajanja 
razpok ali luščenja. ti premazi so bili celovito preizkušeni v 
skladu s številnimi evropskimi standardi, vključno s standardi 
en 13501 (obnašanje v primeru požara), iSo 846 (biološka 
odpornost) in en 18033 (odpornost proti mokremu drgnjenju 
in prosojnost).

zArADi rAzLičNih zahtev v povezavi z izpostavljenostjo in učinkovitostjo v industrijskih 
in poslovnih stavbah je pogosto potreben nanos zaščitnega stenskega premaza. Specifične 
zahteve za stenske premaze pa se seveda razlikujejo glede na posamezno panogo, funkcijo 
prostora ter postopkov, ki se izvajajo v njem.
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SiSTEM Sikagard® WallCoat WS-11 Sikagard® WallCoat PS-11 Sikagard® WallCoat AS-13 
hygienic

Sikagard® WallCoat AS-53 
hygienic

OPiS Visoko učinkovit stenski 
premaz na osnovi vode in 
epoksidne smole z nizkimi 
emisijami

Visoko učinkovit stenski 
premaz na osnovi vode in po-
liuretana z nizkimi emisijami

higienski stenski premazni 
sistem, ki zaradi konzervan-
sa v sloju ne spodbuja rasti 
mikroorganizmov 

Visoko učinkovit higienski 
stenski premazni sistem, ki 
zaradi konzervansa v sloju 
ne spodbuja rasti mikroorga-
nizmov 

NAzivNA  
DEBELiNA/ 
PLASTi

< 0,5 mm

2

< 0,5 mm

2

< 0,5 mm

2

~1 mm

3

LASTNOSTi  � nizke emisije delcev
 � Srednje visoka odpornost 
proti obrabi

 � Srednje visoka kemična 
odpornost

 � gladka površina
 � preprosto čiščenje
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � nizke emisije delcev
 � Srednje visoka odpornost 
proti obrabi in elastičnost

 � osnovna kemična odpor-
nost

 � gladka površina
 � preprosto čiščenje
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � biološka odpornost
 � higieničnost (protiglivični 
in protibakterijski učinek)

 � odpornost proti dezinfek-
cijskim sredstvom

 � gladka površina
 � preprosto čiščenje
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

 � Skladnost z načeli dobre 
proizvodne prakse

 � biološka odpornost
 � higieničnost (protiglivični 
in protibakterijski učinek)

 � odpornost proti dezinfek-
cijskim sredstvom

 � z ojačevalnimi steklenimi 
vlakni

 � preprosto čiščenje
 � različne barve
 � nizke emisije hoS

KOMPONENTE  
SiSTEMA

 � Sikagard® Wallcoat n
 � Sikagard® Wallcoat n

 � Sikagard® Wallcoat n
 � Sikafloor®-305 W

 � Sika® bonding primer
 � Sikagard®-403 W

 � Sika® bonding primer
 � Sikagard®-403 W
 � reemat premium
 � reemat lite
 � Sikagard®-405 W ali  
-406 W ali -207 W

For
Food

For
Food

For
Food

For
Food
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višja vrednost
 � Sika comfortFloor® s svojo odlično zvočno učinkovitostjo in 
svobodo pri načrtovanju skrbi za visoko kakovost bivanja.
 � Sika comfortFloor® je robusten izdelek, ki se povsem veže z 
betonom in ustvari monolitna betonska tla.
 � Sika comfortFloor® je biološko odporen in zdrži vplive čišče-
nja ter uporabe detergentov in razkužil.
 � S Sika comfortFloor® izdelki boste nabirali točke v različnih 
programih zelene gradnje.

Manjši vpliv na okolje
 � Sika comfortFloor® ima manjši ogljični odtis, ker zanj ne 
potrebujete cementne podloge. 
 � izdelka Sika comfortFloor® ni treba uporabljati z lepilom.
 � Sika comfortFloor® je preprost za čiščenje, saj je brez stikov.

višja vrednost
 � Sikafloor® purcem® ima visoko odpornost proti kemičnim, 
mehanskim in toplotnim vplivom.
 � S Sikafloor® purcem® izdelki boste nabirali točke v različnih 
programih zelene gradnje.

Manjši vpliv na okolje
 � Sikafloor® purcem®, ki ga namestimo v debelini, večji od 
6 mm, se ponaša z vrhunsko toplotno odpornostjo.
 � Sikafloor® purcem® ima površino brez stikov, ki zahteva 
manj čiščenja in vzdrževanja, kar pomeni nižjo porabo energi-
je in čistilnih sredstev.
 � novi izdelek Sika® purcem® gloss pušča manjši ogljični odtis 
v primerjavi z drugimi tankimi konkurenčnimi tehnologijami.

Sika trajnoStne rešitVe

jaVna poSlopja žiVilSka induStrija

NAMESTiTE Sikafloor® SiSTEME, Ki BODO izPOLNiLi vAšA  
ESTETSKA iN TEhNičNA PričAKOvANjA

uSTvAriTE OBSTOjNA iNDuSTrijSKA TLA

talni sistemi prispevajo k trajnostni gradnji

TrAjNOSTNi rAzvOj je tesno povezan s trendi, ki bodo oblikovali prihodnost 
talnih oblog. Sika močno vlaga v razvoj energetsko učinkovitih rešitev ter rešitev za 
učinkovito izrabo virov, zaščito podnebja in kakovost zraka. za natančnejše infor-
macije preberite našo brošuro z naslovom »trajnostne rešitve za tla: višja vrednost, 
manjši vpliv na okolje«.
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višja vrednost
 � z izdelkom Sikafloor® cr (za čiste prostore) ni treba uporab-
ljati dodatnih lepil, podlog ali membran za zaščito pred vlago.
 � Sikafloor® cr ima brezhibno površino – brez stikov in varje-
nja.
 � S Sikafloor® cr izdelki boste nabirali točke v različnih progra-
mih zelene gradnje.
 � Sika ponuja celovito paleto talnih rešitev, premazov in tesnil 
za čiste prostore: Sikafloor®, Sikagard® in Sikaflex®. 

Manjši vpliv na okolje
 � Sikafloor®, Sikagard® in Sikaflex® cSm (materiali, primerni 
za čiste prostore) sistemi niso podvrženi molekularni konta-
minaciji, ki se prenaša po zraku, s čimer zagotavljajo najbolj 
čist zrak za čiste prostore.
 � Sikafloor® cr ima nižje energetske potrebe od konkurenčnih 
enako varnih pVc-rešitev.

višja vrednost
 � Sikafloor® ima odličen estetski videz.
 � Sikafloor® je preprostejši za čiščenje in vzdrževanje od 
asfalta.
 � Sikafloor® zagotavlja zaščito betona in preprečuje vdor vode 
in klora.
 � S Sikafloor® izdelki boste nabirali točke v različnih programih 
zelene gradnje.

Manjši vpliv na okolje
 � Sikafloor® prispeva k strukturi z nižjo težo od asfalta.
 � Sikafloor® ima med namestitvijo nižje energetske potrebe in 
potrebe po virih od asfalta.

ČiSti proStori parkirišČa

izBEriTE izDELEK Sikafloor®, 
Ki jE »ODOBrEN zA uPOrABO v čiSTih PrOSTOrih«

izBEriTE LAhEK MATEriAL zA SvOjO STAvBO
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N° 900_81_013/014_C_appl_0812

A

VIEW A
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M
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5 CM MIN.

Concrete slab

Drainage channel or outlet
with adhesive steel flange

Sikagrout® anchorage mortar

Sikafloor® epoxy mortar Sikafloor® system

N° 900_81_015_C_appl_0812

1. Concrete slab
2. Concrete wall
3. Compression profile
4. Insulation
5. Cementitious floor screed
6. Sikadur® or Sikagard® levelling
mortar
7. Sikagard® finishing
8. Sikafloor® coating system
9. Sika® backing rod profile
10. Sikaflex® joint sealing

N° 900_81_019_C_appl_0812

N° 900_81_020_C_appl_0812

Scale

Checked by

Drawn by

Date

Target Market

General Details
Sikafloor

Flooring

Revit 2014

Sika

25 Nov 2015

Sarah Eberhardt

Checker

Sheet 02

 1 : 2
Connection on drainage channel or outlet

1

 1 : 2
Floor-wall transition with rigid fillet

2

Sikadur® or Sikagard®
levelling mortar

N° 900_81_016_C_appl_0812

Sikafloor® coating system

Sikafloor® coving mortar

Concrete wall

Concrete slab

Sikagard® finishing

N° 900_81_017_C_appl_0812

1. Concrete slab
2. Crack cut open and troweled off
3. Sikafloor® Primer (epoxy) with
fabric lining, width ca. 30 cm,
thickness ca. 1 mm
4. Sikafloor® system

N° 900_81_021_C_appl_0812

N° 900_81_022/023_C_appl_0812

advice are given in good faith based on Sika's
current knowledge and experience of the
products when properly stored, handled and
applied under normal conditions in accordance
with Sika's recommendations. The information
only applies to the application(s) and product(s)
expressly referred to herein and is based on
laboratory tests which do not replace practical
tests. In case of changes in the parameters of the
application, such as changes in substrates etc., or
in case of a different application, consult Sika's
Technical Service prior to using Sika products.
The information contained herein does not
relieve the user of the products from testing
them for the intended appli cation and purpose.
All orders are accepted subject to our current
terms of sale and delivery. Users must always
refer to the most recent issue of the local
Product Data Sheet for the product concerned,
copies of which will be supplied on request.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

Corporate Template
Metric

 1 : 2
Floor-wall coating with rigid fillet

3

 1 : 2
Floor-wall coating with flexible joint sealing

4

Refurbishment of a crack - immovable crack

Movement joint with Sikadur Combiflex

N° 900_81_016_C_0315

Existing substrate

Sikadur®-30 Normal or
Sikadur®-31 CF Normal

Sika® FloorJoint PD

Sikadur® Combiflex®
System

Sikaflex® sealant

Masking tape

Backer rod

5.7 CM MAX.

Sikafloor® system

Sikafloor® coating,
depending on the
flooring system

3 CM MAX.

N° 900_81_017_C_0315

Scale

Checked by

Drawn by

Date

Target Market

Special
Conditions

Flooring

Revit 2014

Sika

25 Nov 2015

Sarah Eberhardt

Checker

Sheet 01
 1 : 2
Sika Floor Joint PD

1

 1 : 2
Sika Floor Joint S

2

DrENAžNi KANALi/ODTOKi
drenažni kanali/odtoki morajo biti vedno 
zasnovani tako, da niso na prometnih 
površinah, če je to mogoče. nakloni 
tal morajo biti zadostni, da tekočine 
čim bolj hitro odtekajo v kanale. Če se 
prometu nad kanali/odtoki ni mogoče 
izogniti, se je treba ustrezno posvetiti 
dvignjenim delom kanalov in mesto
pritrditve rešetk, saj so slednje najbolj 
podvržene prezgodnji odpovedi.

šTuKATurA
za mesta, na katerih potrebujete štuka-
turo brez stikov, ki omogoča preprosto 
čiščenje stičnih površin med steno in 
tlemi, ponuja Sika štukaturne  
malte, sestavljene iz izdelka 
Sikafloor®-156/160/161 in polnila 
Sikafloor®-280. uporabite lahko tudi 
komplete, pripravljene za takojšnjo 
uporabo, kot je Sika® repair ep.

SPAjANjE
Vseh stikov na tleh nikakor ne moremo 
preprečiti, čeprav so iz različnih razlogov 
glavni krivci za večje poškodbe tal. zato 
je treba talni stik ustrezno načrtova-

ti in zasnovati in pri tem upoštevati 
posebne ukrepe, da preprečimo škodo v 
prihodnosti. poleg tega potrebujete pri 
industrijskih tleh tudi zanesljive tesnilne 
materiale za stike, da preprečite mehan-
sko obrabo, zlasti na tleh, po katerih se 
vozijo vozila, čistilni stroji ipd. Sika ima 
za takšne tesnilne materiale rešitve, 
ki vključujejo dobro preizkušeno in za-
nesljivo Sikaflex® pro-3 poliuretansko 
tesnilno maso, ki je primerna za številne 
vrste talnih stikov, tudi za vezne stike 
med različnimi materiali. razvili smo 
tudi montažne plošče za stike na parki-
riščih in industrijskih tleh, kot je opisano 
na straneh 42–43.

rešitVe za izVedbo Finih del in 
Spojnih elementoV za talne 
SiSteme

Temeljni premaz: Sika® primer-3 n
Tesnjenje stikov: Sikaflex® pro-3
enokomponentna elastična tesnilna 
masa na osnovi poliuretanske smole, ki 
se suši na vlagi in je zasnovana posebej 
za talne površine.
Mere stika:
najm./najv. širina = 10/35 mm

For
Food
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zaSnoVa trajnoStne gradnje S 
Sikinimi ViSokozmogljiVimi talni-
mi SiStemi

KLjučNE zAhTEvE, Ki jih jE TrEBA uPOšTEvATi Pri izBiri TALNEGA SiSTEMA

Operativni  

kriteriji
izpostavljenost 
mehanskim 
vplivom

izpostavljenost 
kemikalijam

izpostavljenost  
toplotnim vplivom

Varnost estetika in struk-
tura površine

Skrb in udobje

Posebne  

zahteve
 � promet

 � Vpliv

 � površinska 

obraba

 � obremenitev

 � olja, maščobe

 � topne soli

 � topila

 � alkalije, kisline

 � Čistilna 

sredstva

 � Vročina/para

 � mraz/zmrzal

 � uV-svetloba

 � odpornost proti 
drsenju

 � izolacija
 � nevnetljivost
 � blag vonj
 � brez emisij hoS
 � prevodnost
 � higieničnost

 � barva

 � zasnova

 � gladkost

 � tekstura

 � preprosto 

čiščenje

 � blaženje  

vibracij

 � zvočna izolacija

impregnacija/tesnjenje/premazovanje/tlakovanje

Pripravljena  

podlaga
pripravljena podlaga kot osnova za obrabni sloj

glede na zahteve, stanje in lokacijo: premazovanje/izravnavanje/popravljanje

peskanje, brušenje, čiščenje z vodnim curkom, odvisno od stanja

Suhi posip/
polimerni beton/
cementna prevleka

betonska/cemen-
tna prevleka

Smolni tlak/
premaz

uliti asfalt keramične ploščice

osnovna betonska plast

Ocena 

in priprava 

podlage

živLjENjSKA DOBA
gre za morebiti najpomembnejši 
dejavnik in prvo vprašanje, ki si ga 
zastavimo, ko izbiramo tla: koliko 

je zahtevana življenjska doba tal – 2, 5, 10 
ali 20 let? ali je pogosto ali redno vzdrževa-
nje mogoče in zaželeno? tla morajo seveda 
biti zasnovana tako, da izpolnjujejo to ži-
vljenjsko dobo in trajnost, vključno z načr-
tovanimi obdobji brez vzdrževanja.

* opomba: 

1)  3d-grafike v tej brošuri niso prikazane v realnih velikos-

tih in so namenjene zgolj ilustraciji zgradbe sistemov.

2) Simboli, kot je , predstavljajo tipične zahteve glede 

zmogljivosti v povezavi s projektom, vsi pa so navedeni 

na straneh 50 do 52 v tej brošuri.

STruKTurNE zAhTEvE
upoštevati je treba statične in di-
namične obremenitve, do katerih 
bo prihajalo tako med gradnjo, kot 

tudi med uporabo. Vrhnja plast tal mora 
kljubovati takšnim obremenitvam, njena 
učinkovitost pa je odvisna od podlage, na 
katero jo nanesemo, tj. strukturnih be-
tonskih plošč ali tlaka.

opomba: v nekaterih primerih je treba talne plošče morda 

dodatno strukturno ojačati – npr. s Sika® carbodur® kom-

pozitnimi ojačevalnimi sistemi.

BArvA iN viDEz
poleg tega, da skrbijo za brezstič-
no zaščito betona pred korozivni-
mi tekočinami in mehansko obra-

bo, morajo talni sistemi izpolnjevati tudi 
zahteve preproste nege, higiene, varnosti in 
trpežnosti ter biti ustrezne barve glede na 
okolje.
da izpolnimo arhitektove in lastnikove 
zahteve, moramo vedno upoštevati tako 
funkcionalne, kot tudi estetske kriterije. S 
Sikafloor® sistemi je mogoče na tleh ustva-
riti široko paleto barv, tekstur in vizualnih 
učinkov, ki izpolnjujejo tudi splošna pričako-
vanja glede zmogljivosti.
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zahteVe po zmogljiVoSti glede 
na projekt

PrOMET iN  
MEhANSKA OBrABA

Če so površine podvrže-
ne gostemu prometu ali 
prometu težkih vozil, so 

višje tudi zahteve po mehanski 
odpornosti, ki jo merimo kot 
odpornost proti površinski obrabi. 
do največje obrabe ali izpostavlje-
nosti pogosto prihaja na točno 
določenih mestih. prehode za 
tovornjake ali predele okrog spe-
cializiranih obratov je tako na pri-
mer treba obdelati drugače ali pa 
bolj od splošnih talnih predelov.

KEMičNA ODPOrNOST

odpornost proti kemij-
skim vplivom je za šte-
vilne končne talne pre-

maze zelo pomemben dejavnik. 
ocenite učinek posameznih priso-
tnih kemikalij na tla, tako kot tudi 
učinek kombiniranih ali mešanih 
kemikalij ter posledice morebitnih 
kemičnih reakcij. Visoke tempera-
ture običajno še povečajo agresiv-
no naravo kemikalij.

DELOvNA TEMPErATurA

med pomembne zahte-
ve za tla lahko spada 
tudi odpornost proti 

toplotnim obremenitvam. 
upoštevati je treba ne samo tem-
peraturo delovnih strojev in izdel-
kov v postopku, temveč tudi tem-
peraturo sosednjih predelov. 
ekstremne temperature na vsaki 
strani termometra, tako vroča 
voda ali para, ki se uporablja za 
čiščenje, ali pa hladen zrak v pro-
storih za hitro zamrzovanje, lahko 
ustvarijo izjemno zahtevne pogo-
je, ki pa so jim Sikafloor® sistemi 
na srečo kos.

ODPOrNOST PrOTi DrSE-
Nju

talne površine lahko 
glede na okolje, ko so 
npr. mokra ali suha pre-

delovalna območja, zahtevajo 
različne stopnje odpornosti proti 
drsenju. načeloma gre za vpraša-
nje uskladitve profila in zaključne 
plasti talne površine z zahtevami, 
ki omogočajo preprosto čiščenje, 
ter z vrsto in verjetnostjo razlitij. 
načeloma velja: večji kot je profil, 
večja je odpornost proti drsenju.

POžArNA ODPOrNOST

požarne lastnosti tal so 
običajno 
 navedene v gradbenih 

predpisih odgovornih nacionalnih 
in lokalnih organov in pokrivajo 
vidike, kot so npr. odpornost proti 
vžigu in dejansko obnašanje 
materiala v primeru požara. 
končni talni premazi, izdelani iz 
tekočih polimerov, morajo seveda 
prav tako izpolnjevati te zahteve 
in omejitve, kar za Sikafloor® sis-
teme ne predstavlja prav nobene 
težave.

hiGiENA

današnja tla morajo 
izpolnjevati najvišje 
higienske zahteve in 

vedno bolj specifične zahteve za 
preprečevanje kontaminacije, 
zlasti v jedrski, farmacevtski, 
kozmetični, živilski, kemični in 
elektronski industriji. obstajajo 
številni Sikafloor® sistemi, ki so 
zasnovani za izpolnjevanje celo 
najstrožjih zahtev glede najnovej-
ših higienskih pogojev v čistih 
prostorih.

ODPOrNOST PrOTi uDAr-
CEM, TOčKOvNA 
OBrEMENiTEv

na območjih, kjer priha-
ja do mehanskega roko-
vanja z blagom, kot so 

npr. proizvodni obrati, skladišča, 
nalagalne ploščadi in podobno, 
prihaja do tlačne in dinamične 
obremenitve zaradi premikanja 
blaga na linijah, z viličarji in tovor-
njaki. Ves čas je treba zagotavlja-
ti, da ustvarjene obremenitve ne 
presežejo zmogljivosti talnega 
prekrivnega materiala in/ali nje-
gove vezave s podlago, kar lahko 
zanesljivo dosežemo s Sikafloor® 
sistemi.

vODOODPOrNOST

Sikafloor® sistemi 
poskrbijo za neprepust-
no tesnjenje in zaščitijo 

beton pred vplivom agresivnih 
tekočin in podtalnice ter okolje 
pred onesnaženjem. to vključuje 
prožne sisteme za prekrivanje 
razpok, ki pomagajo pri zaneslji-
vem zadrževanju morebitnih eko-
loško škodljivih materialov in 
ohranjanju čistoče zajete pitne 
vode.
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hiTrO SušENjE

talni sistemi z 
lastnostjo hitrega suše-
nja lahko pri gradnji 

ogromno pripomorejo k skrajše-
vanju zamud zaradi čakanja, pa 
tudi k čim bolj kratkemu času 
neuporabe zgradb med obnovo in 
vzdrževanjem. Sistemi, ki se hitro 
sušijo, so koristni tudi za uporabo 
pri nizkih temperaturah. 
Sikafloor® sistemi zato vključuje-
jo široko paleto sistemov s hitrim 
in pospešenim sušenjem.

TALNi PrEMAz NA zELE-
NEM iN vLAžNEM BETONu
No
Osmosis

pri novogradnjah pred-
stavljajo zamude, do 
katerih pride, preden je 

mogoče sveže betonske plošče 
premazati in nadaljevati z drugi-
mi deli ali začeti uporabljati stav-
bo, ogromen problem. tudi pri 
obnovah predstavlja čakanje na 
to, da se vsebnost vlage v obsto-
ječem betonu zniža, da ga lahko 
premažemo z neprepustnimi 
smolnatimi premazi, velik pro-
blem. Sika® epocem® tehnologija 
je inovativna rešitev, s katero lah-
ko takšno čakanje občutno 
zmanjšamo.

SPOSOBNOST PrEKrivA-
NjA rAzPOK

za ustrezno zaščito 
podlage ter prilagoditev 
na premikanje in vibra-

cije morajo talni premazni sistemi 
pogosto imeti  
statične in dinamične lastnosti 
prekrivanja razpok. to je zahteva-
no zlasti pri izpostavljenih parki-
riščih. lastnosti prekrivanja raz-
pok izbranih Sikafloor® sistemov 
se zanesljivo prilagajajo takšne-
mu gibanju, sposobnost Sika sis-
temov za prekrivanje razpok pa je 
preizkušena pri temperaturi vsaj 
-20 °c.

DušENjE uDArNEGA hru-
PA

javna prehodna in zbi-
ralna mesta, kot so npr. 
preddverja, hodniki ter 

razstavni in prodajni saloni, zah-
tevajo večje udobje pod nogami 
ter večjo zaščito pred prenosom 
tako udarnega hrupa, kot tudi 
hrupa iz okolja. zato priporočamo 
prilagodljive Sika talne sisteme, 
na voljo pa so tudi Sikabond® ela-
stična lepila za lesene talne siste-
me, ki izpolnjujejo iste standarde, 
vključno z evropskimi predpisi o 
prenosu zvoka, del e.

NEvTrALEN vONj,  
BrEz EMiSij hOS

trdne snovi, 100-odsto-
tno trdne snovi ali talne 
sisteme brez topil, ki 

imajo nevtralen vonj in nizke emi-
sije hoS, je treba uporabljati, 
kadar je to mogoče, saj tako 
zagotovimo trajnost in pomaga-
mo izpolniti cilje zelene gradnje, 
kar pripomore tudi k varstvu oko-
lja. še zlasti je to pomembno v 
obremenjenih zaprtih/notranjih 
prostorih, za katera so Sika 
comfortFloor® sistemi idealna 
rešitev.

ELEKTričNA  
PrEvODNOST/ELEKTrOS-
TATičNA rAzELEKTriTEv

povpraševanje po pre-
vodnih talnih rešitvah, 
kot so sistemi z elek-

trostatično razelektritvijo, disipa-
tivni talni sistemi in električno 
prevodna tla, je vedno večje. 
takšne vrste talnih sistemov se 
uporabljajo za zaščito občutljivih 
naprav pred poškodbami ali za 
preprečevanje morebitnih eksplo-
zivnih učinkov v vnetljivih atmos-
ferah. na področju te tehnologije 
je Sika vodilno podjetje na svetu 
tako za talne, kot tudi za stenske 
premaze. oglejte si tudi strani 36 
do 39 v tej brošuri.

čiščENjE iN vzDržEvANjE
da bi ohranili dobro sta-
nje Sikinih talnih rešitev 
in zagotovili njihovo 

učinkovitost in delovanje, zaščitili 
svojo naložbo in poskrbeli za leta 
zadovoljstva, vam nudimo tudi 
podrobna navodila in smernice za 
čiščenje in vzdrževanje. te lahko 
najdete v Sikafloor® čistilnem 
režimu, ki ga lahko prenesete z 
naslova www.sika.com.

TOPLOTNA PrEvODNOST

uporabniki lahko toplo-
to tal pod nogami doje-
majo zelo različno in 

subjektivno. poleg sobne tempe-
rature in temperature tal spada 
med najpomembnejše dejavnike 
tudi toplotna prevodnost. tam, 
kjer je to zahtevano, zagotavlja 
Sika visoko izolacijske in elastične 
Sika comfortFloor® rešitve – 
oglejte si str. 60 v tej brošuri.
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vEč BArvNih ODTENKOv

Sikafloor® izdelki so na 
voljo v skoraj vsakem 
barvnem odtenku s sta-

bilnimi pigmenti, naročite pa lah-
ko tudi posebne barve v skladu s 
svojimi specifičnimi zahtevami. 
to vključuje Sikine talne sisteme, 
proizvedene v vseh večjih nacio-
nalnih in mednarodnih barvnih 
standardih, vključno z ral, bS 
4800 in ncS.

ODPOrNOST PrOTi uv
-SvETLOBi

za predele, kjer je 
pomembna barva in/ali 
kjer je pričakovana viso-

ka izpostavljenost uV-svetlobi, so 
na voljo ustrezno odporni in sve-
tlobno obstojni Sikafloor® siste-
mi. to je lahko še zlasti 
pomembno na odprtih ali delno 
odprtih parkiriščih ali balkonih. o 
odpornosti proti uV-svetlobi in 
barvni obstojnosti je treba vedno 
razmisliti tudi pri tleh, ki so zaradi 
vrat in oken trajno izpostavljena 
naravni sončni svetlobi.

ODPOrNOST PrOTi KO-
LESCEM NA POhišTvu

kolesa ali kolesca na 
stolih in drugem pohi-
štvu in opremi imajo 

precej majhen premer in zato 
ustvarjajo močno točkovno obre-
menitev na tla. V takšnih situaci-
jah je za dolgotrajno uporabo pri-
poročljivo uporabljati samo talne 
sisteme z visoko odpornostjo pro-
ti obrabi ali trpežne talne sisteme 
s preverjeno učinkovitostjo, kot 
so npr. Sikafloor® sistemi.

EMiSijE hOS/AMC

talni in stenski premazi 
v čistih prostorih morajo 
predvsem preprečiti 

morebitne škodljive učinke emisij 
hoS/amc (hlapne organske spo-
jine/zračno prenosljivi molekular-
ni kontaminanti), ki se sproščajo 
v atmosfero in vplivajo na kako-
vost občutljivih materialov, proi-
zvedenih v teh prostorih.

Sikafloor® cr sistemi so naj-
naprednejši v tej tehnologiji in 
preverjeno najučinkovitejši na 
svetovnem trgu.

zA STiK z živiLi

For
Food

tla v živilski industriji 
morajo biti primerna za 
neposreden stik z živili 

ali bližino živil, ne da bi nanje 
negativno vplivala: prav tako 
morajo biti odporna na izjemno 
intenzivne režime čiščenja in 
neprestano izpostavljenost agre-
sivnim kemikalijam. številni 
Sikafloor® sistemi imajo dovolje-
nja za popoln stik z živili in pitno 
vodo.

EMiSijE DELCEv

pri določanju primer-
nosti za čiste prostore 
se upoštevajo tudi vsi 

dodatni parametri, ki so 
pomembni za proizvodnjo določe-
nih izdelkov pod čistimi pogoji, 
kot npr. emisije delcev, ki so za ta 
namen preizkušeni in ocenjeni v 
skladu s standardom iSo 14644. 
Sika je razvila posebne talne in 
stenske sisteme z najnižjimi emi-
sijami delcev. oglejte si tudi 
Sikafloor® cr sisteme na straneh 
30 do 33.

PLOSKOST iN izrAvNA-
NOST

podloge, potrebne za 
gladko (plosko) ali hori-
zontalno (ravno) površi-

no pri nizkih zahtevah glede zmo-
gljivosti, kot na primer pred 
namestitvijo preprog, trpežnih 
tal, lesenih tal, športnih tal ali 
ploščic na notranjih stanovanjskih 
površinah ali pa za visokozmoglji-
vostne specifikacije, ki zahtevajo 
ekstremne vrednosti, kot na pri-
mer za promet viličarjev v 
skladiščih.

ENOKOMPONENTNi SiS-
TEMi

enokomponentni siste-
mi na osnovi poliureta-
na vključujejo edinstve-

no tehnologijo, ki omogoča, da 
material uporabi vlago iz atmos-
fere in sproži proces sušenja. to 
pomeni, da je mogoče te eno-
komponentne poliuretanske pre-
maze, ki potrebujejo vlago za 
sušenje, nanesti ne glede na vre-
me (temperaturo, vlažnost ali 
rosišče), poleg tega pa se hitro 
posušijo.

zahteVe po zmogljiVoSti glede 
na projekt
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ČaS je denar

ShEMA PrihrANKA NAčrTOvANEGA čASA s Sika® epocem® tehnologijo za 
betonsko podlago, ki še ni v idealnem stanju. končni talni premazi se običajno 
nanašajo pod časovnim pritiskom. Če morate počakati, da betonska plošča doseže 
idealne pogoje (vlečna moč 1,5 n/mm2) in vlago (< 4 % pbv), je pri večini talnih 
oblog treba čakati najmanj 28 dni oz. kot je navedeno v njihovih podatkovnih listih 
in ustreznih standardih. 

nič več čakanja. nič več zamud.

1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 5. teden

betonska dela

Smolni premaz/talna obloga

temeljni premaz

osnovni premaz

končni premaz

pohoden premaz

premaz, pripravljen za uporabo

TrADiCiONALNi PrOGrAM GrADNjE

PrOGrAM S SiKA SiSTEMOM

1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 5. teden

betonska dela

Smolni premaz/talna obloga

Sika® EpoCem®  
začasna zapora proti vlagi

temeljni premaz

osnovni premaz

končni premaz

pohoden premaz

premaz, pripravljen za uporabo

tradicionalni sistem prihranek časa z epocem® –  
2 tednaSika® sistem

PrihrANEK čASA S Sika® EpoCem®

Ta čakalni čas lahko občutno skrajšate z uporabo edinstvenih vmesnih plasti Sikafloor®-81 ali -82 epocem®. po samo 7 do 10 
dneh jih lahko nanesete neposredno na novi beton ali pa tudi neposredno na betonske podlage, pripravljene z vodnim curkom, 
npr. pri obnovitvenih delih. prednosti so občutne.
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Sikafloor® sistemi za zasnovani kot rešitve, pripravljene za 
takojšnjo uporabo, ki ne zahtevajo nobenega začetnega vzdrže-
vanja ali nanosa polimerov. te rešitve so izjemno primerne za 
okolja, v katerih stranke potrebujejo preprost način za čiščenje 
tal, vzdrževanje njihovega videza in ohranjanje svoje dolgoročne 
investicije. 

Vendar pa so za zmanjšanje operativnih stroškov zgradbe potrebni 
pravilni čistilni postopki, saj z njimi zmanjšamo potrebo po 
vmesnem vzdrževanju tal, pa tudi čas, ki je potreben za odstranje-
vanje in nanos talnih premazov, hkrati pa zagotovimo dolgotrajen 
privlačen estetski videz. Vse Sikine talne sisteme smo v labora-
toriju preizkusili z različnimi čistilnimi izdelki, da smo strankam 
zagotovili pravilna navodila za čiščenje. poleg tega Sika sodeluje 

z mednarodnimi dobavitelji rešitev za čiščenje, kot so diversey 
care, da z njihovo pomočjo zagotavlja pravilne postopke čiščenja in 
vzdrževanja glede na naše laboratorijske rezultate. ti dobavitelji 
za čiščenje Sikafloor® površin priporočajo uporabo ustreznih čistil 
in čistilnih gobic. nekateri ponujajo tudi polirna sredstva za tla, ki 
so namenjena za določene tipe projektov, kot so npr. zdravstvene 
ustanove. Veseli so, da lahko uporabnikom Sikinih talnih sistemov 
ponudijo vrhunske poprodajne storitve, posebej osredotočene na 
čiščenje in vzdrževanje. 

Sika ponuja tudi podporo pri stroškovni analizi življenjskega cikla 
in vzdrževalnih proračunih za tla za različne projekte. oddelek za 
tehnične storitve podjetja Sika v vaši bližini lahko za vas pripravi 
popoln seznam najbolj primernih možnosti za vaša tla.

DA BO vAš SiKA TALNi SiSTEM OSTAL v KAr NAjBOLjšEM STANju 
iN vAM šE LETA NuDiL zADOvOLjSTvO, ga je treba raVilno ČiStiti 
in po potrebi tudi VzdržeVati.

ČišČenje in VzdržeVanje 
Sikafloor® SiStemoV
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rešitVe za hitro prenoVo in  
preoblikoVanje

Pri TLEh MOrAMO vEDNO PričAKOvATi, da jih bomo morali ob koncu njihove 
življenjske dobe obnoviti. S Sikafloor® sistemi za tla je to zelo preprosto. 

Sikafloor® je v uporabi že mnogo let v različnih panogah, kjer 
gost promet, huda površinska obraba, udarci in obremenitve 
resno obremenjujejo tla. za regeneracijo Sikafloor® sistemov 
in podaljšanje uporabnosti tal so na voljo različne tehnike. te 
tehnike so:

 � ponovni premaz s tanko vrhnjo plastjo, združljivo z original-
nim sistemom. S to rešitvijo dobimo čisto novo površino, 
imamo pa tudi možnost spremembe barve.
 � obnova z diamantnimi brusnimi ploščami: ta tehnika je 
mogoča samo pri debelejši plasti in gladkih tleh. rezultat 
so regenerirana tla brez poškodb, tla pa ohranijo tudi izvirno 
barvo.
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betonSka podlaga je oSnoVa za noVa tla, ne glede na to,  
ali je noVa ali Stara.

za določanje stanja podlage je zelo pomembno, da jo skrbno 
pregledamo in ocenimo ter nato ustrezno pripravimo za 
uspešen nanos talnega sistema.

med novim talnim sistemom in podlago je treba doseči trajno 
vez, za kar pa mora biti površina čista, neonesnažena in suha 
(skladno z zahtevami za nanos sistema) ter nepoškodovana, 
da jo lahko mehansko pripravimo za odstranitev ostankov 

cementnih oblog, odpadlih in krhkih delcev ter zagotovitev 
profila, potrebnega za izbrani talni sistem. dobljeno površino 
je treba posesati s sesalnikom, da pred nanosom odstranimo 
ves prah.

oglejte si izjavo o metodi za naš izdelek, kjer sta opisana 
pravilen pregled in priprava podlage, ali pa se obrnite na 
tehnični oddelek podjetja Sika v vaši bližini.

postopki uporabe SikaFloor® 
SiStemoV

MErjENjE TLAčNE TrDNOSTi
tlačna trdnost podlage ne sme znašati 
manj kot 25 n/mm2 (25 mpa). za odpor-
nost proti večjim obremenitvam bo 
morda potrebna višja tlačna trdnost. 
priporočljivo je, da za potrditev tlačne 
trdnosti izvedete različne meritve tal in 
vseh delov predlagane namestitve, npr. 
s Schmidtovim kladivom.

MErjENjE NOTrANjE TrDNOSTi
betonska tla imajo običajno na vrhu 
nekajmilimetrske ostanke betonskih 
oblog z nizko notranjo trdnostjo. to 
šibko plast je treba med pripravo 
podlage vedno odstraniti. za odpor-
nost proti obremenitvam zaradi 
krčenja betona, toplotnim obremeni-
tvam in drugim obremenitvam mora 
biti notranja trdnost vsaj minimalna. 
znašati mora ≥ 1,5 n/mm2 (≥ 1,5 mpa), 
izmeri pa se s številom vlečnih preiz-
kusov po tleh.

vSEBNOST vLAGE v PODLAGi

zelo pomembno je, da izmerite vsebnost 
vlage v betonu, saj naj bi se z betonom 
vezane podlage običajno premazovale 
samo pri stopnji vlage < 4 % pbv. aStm 
d4263 je preprost preizkus s polieti-
lensko folijo velikosti vsaj 1 m2, ki se 
nalepi na betonsko površino. Folija mora 
biti nameščena vsaj 24 ur pred odstra-
nitvijo in preizkušanjem. z merilniki 
vlage, kot je na primer tramex concrete 
encounter cme 4, lahko nato natančno 
odčitate vsebnost vlage v % pbv. 
Vsebnost vlage > 4 % prostornine ali 
vidno naraščanje vlage (kondenzacija) na 
dnu folije pomeni, da je treba površino 
dodatno sušiti ali uporabiti Sikafloor® 
epocem® tehnologijo.

pregled in priprava podlage
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

Sikafloor® sistemi SO zASNOvANi za zagotavljanje dolgotrajne lepote in 
učinkovitosti. razvili smo preverjen postopek nanosa naših talnih materialov, 
ki se nanašajo v tekočem stanju. ta edinstveni postopek je edini način za do-
seganje tal brez stikov po celotni stavbi in zagotavljanje trajne lepote in prep-
rostega vzdrževanja. na voljo je globalna baza izkušenih in dobro usposoblje-
nih strokovnjakov za talne sisteme, ki bodo poskrbeli, da bodo vaše potrebe 
izpolnjene. o ustreznih postopkih odstranjevanja starih tal v primeru obnove 
se lahko vedno posvetujete z našimi strokovnjaki in tako poskrbite za pravilno 
pripravo podlage in pravilna podrobna talna dela.

postopki uporabe SikaFloor® 
SiStemoV
popolnost brez stikov v samo nekaj korakih
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Sika tehnologije in koncepti za talne obloge in premaze

1. KOrAK: po pregledu in pripravi podlage s čiščenjem (in po pot-
rebi peskanjem, brušenjem in/ali izravnavanjem) začnemo z meša-
njem tekočih materialov.

3. KOrAK: za ustvarjanje osnove brez stikov lahko v eni ali več 
plasteh nanesemo samoizravnalne materiale. Strokovnjaki vlijejo 
in porazdelijo tekoči material z uporabo posebnih lopatic, zidarskih 
žlic, zidarskih žlic z dolgim ročajem in igličnih valjčkov za zagota-
vljanje popolnoma ravne in gladke površine.

5. KOrAK: zadnji korak izvedemo z nanosom transparentnega ali 
barvnega končnega premaza. ta korak običajno vključuje nanos z 
valjčkom ali razpršilom. S končnim premazom dosežemo končno 
zasnovo in poskrbimo za trenje in odpornost proti obrabi.

2. KOrAK: nanesemo tekoči temeljni premaz, da zagotovimo dob-
ro vezljivost tal, kar običajno storimo z gladilko ali valjčkom. ustre-
zno metodo izberemo glede na kakovost podlage.

4. KOrAK: na voljo je široka paleta tekočih smolnatih izdelkov v 
skoraj neomejenem številu barv za različne uporabe. na vlažno po-
vršino lahko nanesemo okrasne lističe ali protizdrsne agregate.

6. KOrAK: zdaj lahko dolga leta uživate v svojih tleh. upoštevajte 
priporočene vzdrževalne postopke, vključno z morebitno predhodno 
obdelavo, in zagotovite dolgotrajno lepoto in učinkovitost.



pri Siki So na Voljo tudi 
naSlednji izdelki:

za VeČ inFormacij o talnih 
SiStemih in premazih:

SiKA D.O.O.
PrEvALE 13
1236 trzin
Slovenija

Stik
telefon 01 580 95 34
Faks 01 580 95 33
www.sika.si
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Veljajo naši splošni prodajni pogoji. pred vsako uporabo si  

oglejte najnovejši lokalni podatkovni list izdelka.

Mi SMO SiKA
Sika je proizvajalec specializiranih kemičnih izdelkov z vodilnim položajem 
na področju razvoja in proizvodnje sistemov ter izdelkov za lepljenje, tes-
njenje, dušenje, ojačanje in zaščito v gradbeništvu ter industriji motornih 
vozil. paleta Sika izdelkov vključuje dodatke za beton, malte, tesnilne 
mase in lepila, sisteme za ojačanje struktur, industrijske talne sisteme, 
strešne sisteme in hidroizolacijske sisteme.


