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Σύστημα προστασίας δαπέδου 
επαγγελματικής κουζίνας, Ξενοδοχείο 
Athenaeum InterContinental, Αθήνα   
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, ΑΘΗΝΑ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Το ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental βρίσκεται στην καρδιά της 

Αθήνας, μόλις λίγα βήματα από το κέντρο της πόλης. Είναι εντυπωσιακό 

στις λεπτομέρειές του, μελετημένο σοφά για διαμονή, εστίαση και 

διοργάνωση εκδηλώσεων, αναδύοντας μια απαράμιλλη αίσθηση 

ευζωίας. Διαθέτει 553 δωμάτια, 40 αίθουσες επαγγελματικών 

συναντήσεων και προσωπικών εκδηλώσεων, τη μεγαλύτερη συνεδριακή 

αίθουσα στην Αθήνα, καφέ, μπιστρό και spa. Η ζήτηση αφορά την 

αποκατάσταση του δαπέδου κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, το οποίο 

αυτονόητα θα πρέπει να αντέχει έντονες καταπονήσεις, 

συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση σε μηχανικά φορτία, χημικά και 

θερμικά σοκ, αλλά και επιπλέον να παρέχει το κατάλληλο επίπεδο 

αντιολισθηρότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον ο 

χώρος προετοιμασίας των γευμάτων θα πρέπει να είναι λειτουργικός και 
σύμφωνος με HACCP. 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Το δάπεδο της επαγγελματικής κουζίνας, συνολικής επιφάνειας 250m
2
 

ήταν πλακίδια ειδικού τύπου με χαλαζιακά αδρανή. Η υφιστάμενη 

επικάλυψη του δαπέδου έπρεπε να απομακρυνθεί και η νέα κουζίνα να 

συμμορφώνεται με HACCP (Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία 

Ελέγχου). Στη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων (ειδικότερα του 

τελικού προϊόντος, προβλέποντας τους κινδύνους και την πιθανότητα 

εμφάνισής τους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο 

την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στον καταναλωτή) συνεπικουρεί η 

εφαρμογή ενός συστήματος δαπέδου που να πληροί τις αυστηρότερες 

προδιαγραφές υγιεινής. 

 

ΛΥΣΗ SIKA – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Sika® DecoQuartz Noblesse, 
ένα διακοσμητικό δάπεδο, με αντιολισθητικές ιδιότητες και καλή 
χημική & μηχανική αντοχή. Το σύστημα αποτελείται από: 

- 2-συστατικών εποξειδικό αστάρι Sikafloor®-161 
- 2-συστατικών εποξειδική αυτοεπιπεδούμενη ρητίνη Sikafloor®-

263SL, η οποία φέρει πιστοποίηση CSM (CleanRoom® Suitable 
Materials) σε ό,τι αφορά τη βιολογική της αντίσταση και την 
εκπομπή σωματιδίων και πιστοποίηση ISEGA για την καταλληλότητα 
χρήσης της ως επίστρωση σε δάπεδα σε χώρους επεξεργασίας 
τροφίμων. 

- Έγχρωμη χαλαζιακή άμμο Sika®PU Quartz κοκκομετρίας 0,3-0,8mm, 
διαθέσιμη σε ποικίλες αποχρώσεις 

- 2-συστατικών σφραγιστική βαφή Sikafloor®-169, με ιδιαίτερα 
υψηλή αντοχή σε απότριψη, πιστοποιημένη σύμφωνα με CSM 
(CleanRoom® Suitable Materials) σε ό,τι αφορά τη βιολογική της 
αντίσταση και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1935/2004 και 
τις οδηγίες του Γερμανικού Οργανισμού Τροφίμων. 

Όλα τα προϊόντα του συστήματος είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΝ 
13813 και ΕΝ 1504-2 και φέρουν σήμανση CE & Δήλωση Επίδοσης 
(DoP). 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ SIKA® DECOQUARTZ 

To σύστημα Sika® Decoquartz είναι ένα διακοσμητικό, αντιολισθητικό 

σύστημα δαπέδου που βρίσκει χρήση σε βιομηχανικούς χώρους, 

δημόσιους χώρους  έντονης κυκλοφορίας, εμπορικά κέντρα, κ.α. Είναι 

διαθέσιμο σε ποικίλες αποχρώσεις, έχει χαμηλό περιεχόμενο σε 

πτητικά, έχει αντοχή σε πολλά χημικά και είναι ανθεκτικό σε υπεριώδη 
ακτινοβολία. Το συνολικό πάχος του συστήματος φτάνει τα 2-3mm. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Άλλες διαθέσιμες αποχρώσεις συστήματος Sika® DecoQuartz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
Ιδιοκτήτης: Athenaeum InterContinental Athens  

Συνεργείο Εφαρμογής: TechnoProm   

 

 

 

 

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία  

εφαρμογής.  

     

Sika Hellas ABEE 

Πρωτομαγιάς 15 

145 68, Κρυονέρι 
Ελλάδα 

Επικοινωνία  

Τηλ:  +30 210 8160600 

Fax:  +30 210 8160606 

www.sika.gr / sika@gr.sika.com  
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