SIKA AT WORK
Σύστημα προστασίας δαπέδου
σε Studio Yoga
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ: Sika® ComfortFloor® Pro

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ STUDIO YOGA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η Hot Yoga αναφέρεται σε μια σειρά από στάσεις yoga που
0
πραγματοποιούνται σε θερμαινόμενο δωμάτιο γύρω στους 40 C και 50%
0
σχετική υγρασία. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι το ελάχιστο 38 C για να
έχει κάποιος τα οφέλη της hot yoga (να είναι δηλαδή πάνω από τη
θερμοκρασία του σώματος), καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η
ευελιξία του αθλούμενου.
Συνεπώς, στο συγκεκριμένο χώρο εκγύμνασης υπήρχε απαίτηση για
σύστημα προστασίας δαπέδου κατά τη λειτουργία του οποίου
επικρατούν σταθερές και ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Βασική απαίτηση ήταν η δημιουργία ενός δαπέδου με οικολογικό
χαρακτήρα, φιλικό προς τον αθλούμενο, ηχομονωτικό, άνετο και ζεστό,
καθώς το σώμα των αθλούμενων κατά τη διάρκεια των ασκήσεων
βρίσκεται σε άμεση επαφή με αυτό, ενώ παράλληλα θα πρέπει να
παρέχει υψηλή υγιεινή και εύκολο καθαρισμό. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά
στην αισθητική, το δάπεδο θα έπρεπε να βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση
με τις υψηλές αισθητικές απαιτήσεις του χώρου, στόχος των οποίων είναι
η συμβολή στη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας.

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ SIKA
Το σύστημα Sika®-ComfortFloor® Pro αποτέλεσε την ιδανική επιλογή
για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και χρησιμοποιήθηκε στους χώρους
υποδοχής, αποδυτηρίων, γυμναστικής και της αίθουσας massage.
Αρχικά
πραγματοποιήθηκε
προετοιμασία
της
επιφάνειας
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα και επιμελής καθαρισμός της.
Ακολούθησε εφαρμογή στρώσης ασταρώματος με τη 2-συστατικών
εποξειδική ρητίνη, χωρίς διαλύτες Sikafloor®-161. Ακολούθησε η
συγκολλητική στρώση Sikafloor®-Comfort Adhesive για την επικόλληση
του ελαστικού τάπητα Sikafloor®-Comfort Regupol 6015 Η. Η σφράγιση
του πορώδους του ελαστικού τάπητα πραγματοποιήθηκε με Sikafloor®Comfort Porefiller. Βασική στρώση του συστήματος ήταν η 2συστατικών, χαμηλών εκπομπών πτητικών, πολυουρεθανική ρητίνη
Sikafloor®-330, η οποία τελικώς σφραγίστηκε με την έγχρωμη, ματ
βαφή πολυουρεθανικής βάσης, 2-συστατικών και χαμηλών εκπομπών
πτητικών, Sikafloor®-305 W. Το συνολικό πάχος του συστήματος
δαπέδου ήταν περίπου 7 mm.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Ιδιοκτήτης: Hot Yoga
Συνεργείο Εφαρμογής: ΚΟΧΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.
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