ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
SIKAFLOOR® PURCEM® GLOSS

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor® PurCem® Gloss
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ
Λειτουργικά, οικολογικά και οικονομικά συστήματα επίστρωσης δαπέδων
ΤΑ SIKAFLOOR® PURCEM® GLOSS® αποτελούν τη νέα γενιά λειτουργικών συστημάτων δαπέδων της
Sika. Εκτός από το ότι συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της κατασκευής, είναι φιλικά προς το χρήστη,
ιδιαίτερα υψηλής ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα υψηλών αισθητικών προδιαγραφών και εύκολα στον
καθαρισμό.
Τα προϊόντα και συστήματα Sikafloor® PurCem® Gloss®
αποτελούν τη νέα προσθήκη στην ήδη επιτυχημένη
τεχνολογία υβριδικών πολυμερών Sika HyCem®. Τα
συστήματα Sikafloor® PurCem® Gloss® πληρούν τις
υψηλότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, συνδυάζοντας
τα πλεονεκτήματα της υφιστάμενης τεχνολογίας
πολυουρεθανικών τσιμεντοειδών και των συμβατικών
ρητινούχων συστημάτων δαπέδων με τη λειτουργικότητα,
την οικολογία και τα οικονομικά οφέλη.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:
́́ Συμπεριφορά σε λέκιασμα σε βιομηχανίες επεξεργασίας
τροφίμων, Campden BRI, Μ. Βρετανία
́́ Ευκολία καθαρισμού και υγιεινή, Ινστιτούτο δοκιμών Fraunhofer, Γερμανία
́́ Δάπεδα σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων, ISEGA, Γερμανία
́́ Άνεση αέρα εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου– Χρυσό
Πιστοποιητικό, Eurofins, Γερμανία
́́ Αντιολισθητική συμπεριφορά, Ινστιτούτο Δοκιμών ΜΡΙ,
Γερμανία

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
 Υψηλή λειτουργικότητα – κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών, εύκολο
στη συντήρηση και τον καθαρισμό
 Μικρός χρόνος αναμονής – ταχύ και εύκολο στην εφαρμογή
 Μειωμένο κόστος συντήρησης – εξαιρετική ανθεκτικότητα
 Ασφαλές – υψηλού βαθμού υγιεινής και αντιολισθητικό
 Χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων – υδατικής βάσης, χαμηλών
εκπομπών
 Υψηλής αισθητικής - γυαλιστερό, επιφάνεια ανθεκτική σε απότριψη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ
 Ευκολία διατήρησης καθαρότητας
 Υψηλή αισθητική

ΣΚΛΗΡΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ
 Εξαιρετική αντοχή σε γρατζουνιές
 Xωρίς αρμούς

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ
́́ Φιλικό προς το χρήστη – άοσμο
́́ Χωρίς κίνδυνο περιέχουσας υγρασίας και μετρήσεων – μπορεί να
εφαρμοστεί σε υποστρώματα με υψηλό περιεχόμενο σε υγρασία
́́ Ταχεία και εύκολη εφαρμογή – εξαιρετική εργασιμότητα
́́ Ποικιλία – μεγάλο εύρος διαφορετικών τελειωμάτων και υφής
επιφάνειας είναι εφικτά

ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΧΑΜΗΛΉ ΕΚΠΟΜΠΉ
ΠΤΗΤΙΚΏΝ
 Πληροί τις απαιτήσεις των
μελλοντικών περιβαλλοντικών
κανονισμών
 Υδατικής βάσης
 Δε λεκιάζεται

ΥΨΗΛΉ ΧΗΜΙΚΉ ΑΝΤΟΧΉ
 Ανθεκτικό σε επιθετικά
καθαριστικά μέσα
 Ανθεκτικό σε χημική καταπόνηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌ
 Βελτιωμένο κόστος κύκλου ζωής
 Καλή σχέση κόστους-απόδοσης

For
Food
Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

Βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας

ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΉ ΜΕ
ΤΡΌΦΙΜΑ
 Κανένας κίνδυνος για προϊόντα
τροφίμων

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΌ
 Ασφαλές στη χρήση

ΥΨΗΛΟΎ ΒΑΘΜΟΎ ΥΓΙΕΙΝΉΣ
 Χωρίς αρμούς
 Αδιαπέραστη επιφάνεια
 Εύκολο στον καθαρισμό και τη
συντήρηση
ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΕ ΥΓΡΑΣΊΑ
 Η εφαρμογή του είναι δυνατή
σε υποστρώματα με υψηλή
περιεχόμενη υγρασία

Εγκαταστάσεις κυκλοφορίας και μεταφορών
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Κτίρια εμπορικής και οικιακής χρήσης
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Ασφάλεια, υγιεινή και ευκολία καθαρισμού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανθεκτική και οικονομική λύση

Η υγιεινή και η ασφάλεια είναι δύο ουσιώδεις παράμετροι στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων και ποτών. Σε
αυτού του τύπου τις παραγωγικές μονάδες ισχύουν αυστηρά κριτήρια,
τα οποία πρέπει να πληρούνται, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η
ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και των εργαζομένων. Οι
επιφάνειες με Sikafloor® PurCem® Gloss® μπορούν να συμβάλλουν στην
επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος παρέχοντας ένα
αδιαπέραστο, χωρίς αρμούς, ανθεκτικό και αντιολισθητικό δάπεδο.

ΧΡΗΣΕΙΣ
́́ Χώροι υγρών διεργασιών
́́ Χώροι ξηρών διεργασιών
́́ Χώροι συσκευασίας
́́ Εργαστήρια
́́ Αποθηκευτικοί χώροι
́́ Καταψύκτες
́́ Μονάδες ψύξης

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ
́́ Αδιαπέραστο
́́ Μη απορροφητική επιφάνεια
́́ Τελείωμα χωρίς αρμούς

́́ Υψηλού βαθμού υγιεινής
́́ Δυσμενές περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων

́́ Σκληρή επιφάνεια πυκνής δομής
́́ Γυαλιστερό τελείωμα
́́ Υψηλή χημική αντοχή

́́ Χαμηλή συγκέντρωση ρύπων – ξηρών ή υγρών
́́ Εύκολο και γρήγορο στον καθαρισμό και την απολύμανση
με επιθετικές καθαριστικές μεθόδους και χημικά
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́́ Μακροπρόθεσμη λύση
́́ Ελαχιστοποίηση επισκευών
́́ Χωρίς διακοπή των εργασιών της μονάδας
́́ Σταθερό

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
́́ Ένα σύστημα – πολλαπλές εφαρμογές
́́ Σκληρό και ανθεκτικό
́́ Ανθεκτικό σε υγρασία
́́ Σύντομος χρόνος αναμονής

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
́́ Υδατικής βάσης
́́ Άοσμο και χωρίς πτητικά – κατά την εφαρμογή και την
ωρίμανση
́́ Η υφή της επιφάνειας μπορεί να σχεδιαστεί και να
προσαρμοστεί εύκολα σύμφωνα με τις απαιτήσεις

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
́́ Υψηλή αντοχή σε απότριψη
́́ Καλή αντοχή σε κρούση
́́ Υψηλή αντοχή σε χημικά
́́ Χωρίς σημειακή παραμόρφωση υπό φόρτιση

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΕΙΣ
́́ Βιομηχανίες επεξεργασίας χημικών και λαδιών
́́ Φαρμακευτικές βιομηχανίες
́́ Βιομηχανίες παραγωγής χαρτιού και χαρτοπολτού
́́ Συνεργεία
́́ Αυτοκινητοβιομηχανίες
́́ Βιομηχανίες κατασκευής μηχανημάτων
́́ Αποθηκευτικοί χώροι
́́ Μονάδες επεξεργασίας καθαρού νερού και λυμάτων
́́ Εργαστήρια

Η συχνή και έντονη κυκλοφορία, η πτώση αντικειμένων,
οι διαρροές υγρών και χημικών αποτελούν τυπικές
περιπτώσεις καταπόνησης δαπέδων σε βιομηχανίες
παραγωγής και επεξεργασίας. Τα δάπεδα με συστήματα
Sikafloor® PurCem® Gloss® είναι λειτουργικά, ανθεκτικά
και πληρούν όλες τις πιθανές απαιτήσεις βιομηχανικών
εγκαταστάσεων. Χάρις στη λειτουργικότητά τους, τα
συστήματα δαπέδων Sikafloor® PurCem® Gloss® μπορούν
επίσης να συνεισφέρουν στην κερδοφορία μίας παραγωγικής
μονάδας.

́́ Πολλαπλών εφαρμογών
́́ Μεγάλη ευελιξία
́́ Εύκολη και ταχεία εφαρμογή
́́ Καλή σχέση κόστους-απόδοσης

́́ Καμία μόλυνση των προϊόντων τροφίμων
́́ Δεν απαιτείται διακοπή εργασιών στις παραγωγικές
εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
́́ Η επιφάνεια του δαπέδου μπορεί να σχεδιαστεί βέλτιστα
́́ Ασφαλές για τους χρήστες και για την κυκλοφορία

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
Sikafloor® PurCem® Gloss
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΤΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οικολογικά, ασφαλή και φιλικά προς το χρήστη

Προστασία και οικονομική αποδοτικότητα

Τα δάπεδα σε χώρους στάθμευσης, υπόστεγα αεροσκαφών και συνεργεία
επισκευής αυτοκινήτων εκτίθενται σε κίνηση οχημάτων, υγρά φρένων,
λάδια, παγολυτικά χημικά και διείσδυση νερού. Λειτουργικές ιδιότητες
όπως η αντιολισθητικότητα, η ανάκλαση φωτός και η ευκολία συντήρησης
βελτιώνουν τη λειτουργία του δαπέδου. Η απότριψη και η αντοχή σε
χημικά των συστημάτων Sikafloor® PurCem® Gloss® προσφέρουν μία
μακροπρόθεσμη, ασφαλή και οικονομική λύση για όλους τους τύπους
περιοχών με κυκλοφορία οχημάτων.

ΧΡΗΣΕΙΣ
́́ Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
́́ Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
́́ Ράμπες
́́ Ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης
́́ Υπόστεγα αεροσκαφών
́́ Υποδομές μεταφορών
́́ Συνεργεία αυτοκινήτων

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
́́ Υψηλή αντοχή σε απότριψη
́́ Υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
́́ Εύκολο στη συντήρηση
́́ Μεγάλο εύρος πάχους εφαρμογής και υφής επιφανειών
́́ Ανακλαστική επίστρωση

́́ Ανθίσταται στη συχνή και έντονη κυκλοφορία – χωρίς
διακοπές για συντήρηση
́́ Μακροπρόθεσμη διατήρηση της γυαλιστερής εμφάνισης –
ευκολία καθαρισμού
́́ Βελτιωμένη απόδοση διάρκειας κύκλου ζωής
́́ Το πάχος εφαρμογής μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με
τον προϋπολογισμό και τις χρήσεις

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
́́ Νερό, παγολυτικά άλατα, υγρά φρένων, λάδια και αντοχή
σε καύσιμα
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́́ Αυξημένη αποδοτικότητα σε σχέση με συμβατικά
ρητινούχα συστήματα δαπέδων

Σε κτίρια εμπορικής και οικιακής χρήσης, το γυαλιστερό, χωρίς αρμούς
και χωρίς λεκιάσματα σύστημα Sikafloor® PurCem® Gloss® προσφέρει
μία ανθεκτική, λειτουργική και εύκολη στη συντήρηση λύση με ιδιαίτερα
ικανοποιητικό αισθητικό τελείωμα. Το εύρος διαφορετικών υφών
επιφάνειας και πάχους εφαρμογής επιτρέπουν στα συστήματα δαπέδων
Sikafloor® PurCem® Gloss® να σχεδιαστούν κάθε φορά με τρόπο που να
ταιριάζει με τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη του δαπέδου.

ΧΡΗΣΕΙΣ
́́ Υπόγεια
́́ Αποθηκευτικοί χώροι
́́ Κουζίνες επαγγελματικής χρήσης
́́ Κέντρα διανομής
́́ Εμπορικά πολυκαταστήματα
́́ Βοηθητικοί χώροι σπιτιών
́́ Χώροι πλυντηρίων

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
́́ Ανθεκτικό σε γρατζουνιές και φθορά
́́ Χωρίς αρμούς
́́ Επιφάνεια πυκνής δομής
́́ Γυαλιστερό

́́ Μακροπρόθεσμη διάρκεια ζωής
́́ Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα
́́ Εύκολο στη συντήρηση
́́ Πολλαπλών εφαρμογών

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟ
́́ Χωρίς εκπομπές πτητικών
́́ Άοσμο
́́ Εξαιρετική κατάταξη κατά την Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής
(Life Cycle Assesment)

́́ Υγιεινό περιβάλλον
́́ Ασφαλές στη χρήση
́́ Συμβάλει θετικά στην κατάταξη σύμφωνα με LEED και
Green Building

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
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ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η 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 προστασίας 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.

SIKA HELLAS ABEE

Πρωτομαγιάς 15
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