ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ
Sikafloor® DecoDur
ΟΔΗΓΌΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ

Sikafloor® DecoDur

ΟΔΗΓΌΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΓΙΑ BIOMHXANIKOYΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ

ΡΗΤΙΝΟΎΧΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΑΠΈΔΩΝ

ΓΙΑ ΥΨΗΛΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉΣ
ΟΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ ΔΑΠΈΔΩΝ Sika®
προσφέρουν απεριόριστες επιλογές για ικανοποίηση
ευρείας γκάμας λειτουργικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το αποτέλεσμα της σχεδιαστικής ευελιξίας
που παρέχουν είναι η διαμόρφωση χώρων μοναδικής
αισθητικής όπου οι άνθρωποι χαίρονται να ζουν και
να εργάζονται. Αυτός ο οδηγός επιλογής περιλαμβάνει διαφορετικά συστήματα, με ποικιλία αισθητικής
άποψης, ανάλογα με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Τα
συστήματα Sikafloor® DecoDur καλύπτουν και συνδυάζουν όλες τις απαιτήσεις λειτουργικότητας και αισθητικής. Η Sika παρέχει καινοτόμες λύσεις υψηλής
ποιότητας, ικανές να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις
σχεδιασμού, με εξαιρετική ευκολία στην εφαρμογή
τους.

ΧΏΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
́́ Εγκαταστάσεις υγείας
(π.χ. βιομηχανίες φαρμάκων)
́́ Εκπαιδευτικά ιδρύματα
(π.χ. σχολεία και Πανεπιστήμια)
́́ Χώροι πολιτισμού και κοινωνικών εκδηλώσεων
(π.χ. μουσεία, στάδια)

ΣΎΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Sikafloor® DecoDur EM-21 Compact

Αντιολισθητικό, εποξειδικό σύστημα
δαπέδων με επίπαση έγχρωμων χαλαζιακών, χαμηλών εκπομπών πτητικών
οργανικών ενώσεων

Λείο εποξειδικό κονίαμα πολύ υψηλής
αντοχής, ελικοπτερωμένο, με επίπαση
έγχρωμων χαλαζιακών
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2 – 3 mm

2 – 3 mm
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́́ Sikafloor®-264
́́ Sikafloor®-169
́́ Sikafloor®-DecoFiller
́́ Sikafloor®-304 W/-316

́́ Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
́́ Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων
́́ Τελική επιφάνεια με έγχρωμα χαλαζιακά
́́ Υψηλή αντοχή σε κρούση
́́ Δυνατότητα αντιολισθητικής επιφάνειας
́́ Χαμηλές εκπομπές VOC
́́ Διαθέσιμο σε διάφορες χρωματικές
αποχρώσεις

́́ Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
́́ Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων
́́ Τελική επιφάνεια με έγχρωμες
φολίδες
́́ Δυνατότητα αντιολισθητικής επιφάνειας
́́ Χαμηλές εκπομπές VOC
́́ Διαθέσιμο σε διάφορες χρωματικές
αποχρώσεις

́́ Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
́́ Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων
́́ Τελική επιφάνεια με έγχρωμα χαλαζιακά
́́ Αντιολισθητική επιφάνεια
́́ Χαμηλές εκπομπές VOC
́́ Διαθέσιμο σε διάφορες χρωματικές
αποχρώσεις

́́ Sikafloor®-156/-161/-160
́́ Sikafloor®-264
́́ Sika® PVA ColorFlakes
(3 mm)
́́ Sikafloor®-169
́́ Sikafloor®-304 W/-316

́́ Sikafloor®-156/-161/-160
́́ Sikafloor®-156/-161/-160
́́ Sikafloor®-169
́́ Sikafloor®-263 SL/-264
́́ Sika® PU έγχρωμα χαλαζιακά CF
́́ Επίπαση έγχρωμων χαλαζιακών αδρα(0.3 – 1.2 mm)
νών (0.3 – 0.8) ή (0.7–1.2mm)
́́ Sikafloor® CompactFiller
́́ Sikafloor®-169
́́ Sikafloor®-304 W/-316

́́ Εκπαιδευτικά ιδρύματα
(π.χ. σχολεία και πανεπιστήμια)
́́ Χώροι πολιτισμού και κοινωνικών εκδηλώσεων
(π.χ. μουσεία, στάδια)

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
́́ Εμπορικοί χώροι (π.χ. εμπορικά κέντρα)
́́ Βιομηχανίες (π.χ. χώροι παραγωγής)
́́ Εγκαταστάσεις μεταφοράς (π.χ. αεροδρόμια)
Sikafloor® DecoDur EM-21 Compact
́́ Εμπορικοί χώροι (π.χ. εμπορικά κέντρα)
́́ Βιομηχανίες (π.χ. χώροι παραγωγής)
́́ Υποδομές μεταφορών (π.χ. αεροδρόμια)
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΑΠΌΔΟΣΗΣ
́́ Όλα τα συστήματα Sikafloor® DecoDur έχουν ως βάση ρητίνη
υψηλής απόδοσης, πολύ χαμηλών εκπομπών VOC, είναι ανθεκτικά σε υπεριώδη ακτινοβολία και είναι ελεγμένα σύμφωνα με
τα αυστηρότερα γερμανικά πρότυπα απαέρωσης του AgBB.
́́ Επιπλέον, το διάφανο, ματ βερνίκι σφράγισης είναι βάσεως υψηλής απόδοσης αλειφατικής πολυουρεθάνης ακρυλικής διασποράς, ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία και φως και είναι επίσης ελεγμένο σύμφωνα με τα Γερμανικά Πρότυπα AgBB.

Λείο, εποξειδικό σύστημα δαπέδων με
έγχρωμες φολίδες, χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων

́́ Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
́́ Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων
́́ Τελική επιφάνεια με όψη γρανίτη
́́ Υψηλής αισθητικής
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ́́ Δυνατότητα αντιολισθητικής επιφάνειας
́́ Χημηλές εκπομπές VOC
́́ Διαθέσιμο σε διάφορες χρωματικές
αποχρώσεις

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake

Λείο, έγχρωμο εποξειδικό σύστημα
δαπέδων με όψη γρανίτη, χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΠΑΧΟΣ /
ΣΤΡΩΣΕΙΣ

́́ Εμπορικοί χώροι
(π.χ. εμπορικά κέντρα, καταστήματα)
Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
́́ Εγκαταστάσεις υγείας
(π.χ. βιομηχανίες φαρμάκων)

Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
́́ Ιδιαίτερα εύκολη διαμόρφωση ευρείας ποικιλίας υφής τελικής
επιφάνειας, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά πλήρωσης
και χαλαζιακά αδρανή όπως Sikafloor® DecoFiller, Sika® PU
Coloured Quartz και Sika® PVA ColorFlakes.
́́ Η σειρά Sikafloor® DecoDur περιλαμβάνει συστήματα με λεία ή
αντιολισθητική τελική επιφάνεια.

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΔΑΠΈΔΩΝ
Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο καθαριότητας ISO 14644-1.
Χαμηλές εκπομπές VOC / AMC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις
/ Αερομεταφερόμενοι Μοριακοί Ρυπαντές) σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο καθαριότητας ISO 14644-8.
Η μηχανική αντοχή καθορίζεται από τον τύπο(φορτίο, τύπος
ελαστικών, επιφάνεια επαφής) και τη συχνότητα της έκθεσης.
Αντοχή σε χημικά σύμφωνα με τον Πίνακα Χημικής Αντοχής
Sikafloor®.
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Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Ο βαθμός αντιολισθητικότητας αποτελεί πάντοτε σημαντικό παράγοντα στο σχεδιασμό της επιφάνειας ενός δαπέδου.
Είναι δυνατόν να διαμορφωθούν διαφορετικοί τύποι τελικής
επιφάνειας δαπέδου, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη λειτουργία του χώρου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα επιμέρους
πιστοποιητικά.
Η αντοχή σε κρούση σχετίζεται με συγκεκριμένες συνθήκες
λειτουργίας. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη για χώρους με υψηλά σημειακά φορτία.
Διαπερατότητα από υγρά. Τα συστήματα Sikafloor® παρέχουν
αδιαπέραστη επιφάνεια, προστατεύοντας έτσι το σκυρόδεμα και τα υπόγεια ύδατα από διαρροές και περιβαλλοντικούς
ρυπαντές.
Ανθεκτικό σε φωτιά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα πιστοποιητικά δοκιμών.
Διαθέσιμο σε διάφορες χρωματικές αποχρώσεις.
Προϊόντα πλήρους περιεκτικότητας σε στερεά, χωρίς διαλύτες, ουδέτερης οσμής, πολύ χαμηλών εκπομπών VOC - ιδιότητες που πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη κατά την
εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίου εμβέλειας
εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής
και των κατασκευών, καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης
αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών
κτιριακών πρόσοψεων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους
τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προστασaίας φερουσών
κατασκευών. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητος πρόσμικτα
σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων
και απόσβεσης δονήσεων, συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και
συστήματα μόνωσης δωμάτων και υπογείων.
H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές
του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην
αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια
τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία
της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα.
Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα,
η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο
απομακρυσμένο εργοτάξιο.
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