
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Sika® ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΔΑΠΕΔΩΝ,

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ  

&
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Όταν αναφερόμαστε σε συστήματα επίστρωσης δαπέδων, δεν συμβιβαζόμαστε. Στη Sika 
αφιερώνουμε απεριόριστες ώρες, μήνες, ακόμη και χρόνια για την εξέλιξη ενός συστήματος 
δαπέδου και δε σταματάμε μέχρι να βεβαιωθούμε πως θα φτάσει να είναι το βέλτιστο δυνατό. 
Προφανώς, αυτή η δέσμευση έχει αποδώσει, καθώς είμαστε ο μεγαλύτερος παραγωγός 

ρητινούχων συστημάτων δαπέδων υψηλών προδιαγραφών παγκοσμίως.

Η κορυφαία μας θέση όμως δεν μας κάνει να επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε διαρκώς να 
διερευνούμε αγορές για πρώτες ύλες και νέες τεχνολογίες, να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε 
νέες τάσεις και να επενδύουμε στην έρευνα. Είμαστε δεσμευμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 
επιστημονικό προσωπικό και οι ειδικοί τεχνικοί μας συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή ερευνητικά 
έργα που αφορούν σε θέματα νέων χημικών τεχνολογιών και καινοτομίες στους τομείς της 
κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Και παρόλο που τα συστήματα δαπέδων μας 
ήδη προσφέρουν μειωμένα κόστη συντήρησης και παρατεταμένη διάρκεια λειτουργίας, αυτό δε 
μας κάνει να επαναπαυόμαστε και συνεχίζουμε να αξιολογούμε και να επεκτείνουμε τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής κάθε συστήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα.
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Ως παγκόσμιος ηγέτης στα χημικά υλικά της κατασκευής, ο 
σχεδιασμός και η εξέλιξη προϊόντων και συστημάτων επί-
στρωσης δαπέδων Sika ήταν για εμάς μία φυσική διαδικα-
σία με στόχο το τέλειο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, η εξέλιξη είναι αέναη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ειδι-
κοί του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης διερευνούν, αξιο-
λογούν, αναλύουν, δοκιμάζουν και ελέγχουν υλικά και 
συνδυασμούς τους χωρίς προηγούμενο. 

....ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ.

Η σωστή χημεία παίζει αδιαμφισβήτητα τεράστιο ρόλο. Η 
καινοτομία όμως απαιτεί κουράγιο - για αμφισβήτηση του 
παρελθόντος, για επανεξέταση κοινά αποδεκτών πρακτι-
κών και για νέες προτάσεις που εγκυμονούν τον κίνδυνο 
απόρριψης. Στην εταιρεία, πάνω από 900 εργαζόμενοι ερ-
γάζονται στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων. Από το 
2015 η Sika διαθέτει κατοχυρωμένες 302 πατέντες, 21 
περιφερειακά και 49 τοπικά τεχνολογικά κέντρα.

Η ΣΩΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ
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Υπάρχουν άνθρωποι που ακούν για να απαντήσουν και 
υπάρχουν άνθρωποι που ακούν για να μάθουν. Στη Sika 
μαθαίνουμε διαρκώς. Καθημερινά οι εργαζόμενοί μας έρ-
χονται σε επαφή με πελάτες σε διαφορετικές πόλεις, σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε μέρα λοιπόν αφουγκραζόμαστε 
αυτό που μας λένε. Οι ανάγκες τους, οι προβληματισμοί 
τους και οι επευφημίες τους μας εμπνέουν να δουλέψουμε 
σκληρότερα, να σκεφτόμαστε με πιο δημιουργικό τρόπο 
και να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες τους.

"ΠΡΩΤΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ"

Αυτή είναι μία από τις βασικές αρχές μας και αποτελεί δέ-
σμευση για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του 
τομέα και της ειδικότητάς τους. Οι ειδικοί μας στην επί-
στρωση δαπέδων βρίσκονται σε κάθε σημείο του κόσμου, 
με στόχο να παρέχουν υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την εφαρμογή κάθε συστήματος δαπέδου, δια-
σφαλίζοντας ότι όλη η διαδικασία θα κυλίσει με άψογο 
τρόπο.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ  
ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΜΕ
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ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ!

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΜΑΣ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗ 
ΦΘΟΡΑ ΛΟΓΩ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. 
ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ. 
ΕΞΑΛΛΟΥ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΑΙΑ ΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ. 

Διαθέτοντας ένα πλήρες εύρος υλικών επίστρωσης δαπέ-
δων και τοίχων, είμαστε πεπεισμένοι πως μπορούμε σε 
κάθε περίπτωση να βρούμε το σύστημα που θα καλύψει τις 
ανάγκες σας. Τα συστήματα δαπέδων μας έχουν αναπτυ-
χθεί για όλους τους χώρους και τις αγορές, συμπεριλαμβά-
νοντας χώρους υγειονομικής περίθαλψης, διακίνησης 
εμπορευμάτων, παραγωγικές μονάδες, εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, εμπορικά κτίρια και χώρους γραφείων. Προφανώς 
κάθε ένας από τους παραπάνω χώρους έχει διαφορετικές 
και συγκεκριμένες ανάγκες, σε ό,τι αφορά κυκλοφορία, χη-
μική αντοχή, θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας και στεγα-
νότητα. Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά εμείς μπο-
ρούμε να σας καθοδηγήσουμε στην κατάλληλη επιλογή 
συστήματος.

Διαθέτοντας δεκάδες συστήματα δαπέδων, σε απεριόρι-
στα στυλ, υφές και χρώματα, μπορούμε να σας προσφέ-
ρουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Απλά πείτε μας τι ψά-
χνετε και μαζί θα βρούμε το τέλειο, υψηλής απόδοσης 
σύστημα δαπέδων για τις δικές σας μοναδικές ανάγκες.

ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ, ΤΡΕΞΤΕ, ΟΔΗΓΗΣΤΕ, ΛΕΡΩΣΤΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ!

ΣΥΣΤΗΜΑTA 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑTA 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ
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Μέσα στον καθέναν από εμάς υπάρχει ένα καλλιτέχνης. 
Με τα συστήματα διακοσμητικών δαπέδων της Sika, το δά-
πεδο είναι ο καμβάς σας. Μπορείτε να πειραματιστείτε με 
χρώματα, υφές και σχέδια ή να ενσωματώσετε τη δική σας 
μοναδική επιχειρηματική ταυτότητα στο σχεδιασμό του δα-
πέδου σας. Οι χρωματιστές φολίδες, τα έγχρωμα αδρανή 
και τα άλλα πληρωτικά συστατικά, διαθέσιμα σε ευρύτατη 
ποικιλία, διευρύνουν ακόμη περισσότερο τη σχεδιαστική 
σας παλέτα.

Οι ειδικοί της Sika στην επίστρωση δαπέδων θα συνεργα-
στούν μαζί σας για να σχεδιάσετε το μοναδικό δάπεδο που 
θα εκπληρώνει τις προσδοκίες σας και θα ικανοποιεί τεχνι-
κής φύσεως ζητήματα, όπως ανθεκτικότητα και συντήρη-
ση. Τα συστήματα διακοσμητικών δαπέδων διαθέτουν μη-
χανική και χημική αντοχή, χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, 
χαμηλές εκπομπές πτητικών και αδύναμη οσμή, προσφέ-
ροντας ταυτοχρόνως ένα καθαρό, ασφαλές και άνετο πε-
ριβάλλον. Ακριβώς επειδή είμαστε οι κορυφαίοι στα συ-
στήματα δαπέδων υψηλής απόδοσης, μπορείτε να 
βασιστείτε πάνω μας για να παραμείνει το δάπεδό σας 
αψεγάδιαστο, όπως την πρώτη μέρα λειτουργίας του.

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
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Sika Comfortfloor®
Τα συστήματα δαπέδων Sika Comfortfloor® συνδυάζουν 
την άνεση με την ανθεκτικότητα. Αποτελούν συστήματα 
ελαστικών δαπέδων, τέτοιας σκληρότητας όμως, ώστε να 
ανθίστανται σε υψηλή καταπόνηση λόγω κυκλοφορίας πε-
ζών, από ροδάκια καρέκλας ή κίνηση τροχοφόρων. Συγ-
χρόνως είναι μαλακά και ελαστικά ώστε να παρέχουν τελι-
κή επιφάνεια ευχάριστη στην αίσθηση πατήματος, 
αυξάνοντας την άνεση στο περπάτημα ακόμα και για με-
γάλες χρονικές περιόδους. Η επιφάνεια του δαπέδου μει-
ώνει επίσης τη μετάδοση του ήχου προσφέροντας πιο 
ήσυχο περιβάλλον σε σύγκριση με άλλα συστήματα. Με 
την επιλογή ενιαίας ή διακοσμητικής τελικής επιφάνειας με 
έγχρωμες φολίδες, αυτός ο συνδυασμός ιδιοτήτων ελα-
στικότητας και σκληρότητας αποτελεί την ιδανική επιλογή.

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καλύπτει παγκόσμια πρότυπα για την Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Υψηλή αντοχή στο χρόνο, εξαιρετική χρωματική σταθερότητα, καλή 
αντοχή σε απότριψη, φθορά και κρούση

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
Υψηλή άνεση κατά την κυκλοφορία, με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες

 ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ́ Δημόσια κτίρια όπως σχολεία, 
μουσεία, βιβλιοθήκες και 
νοσοκομεία

 ́ Εμπορικά κτίρια όπως κτίρια 
καταστημάτων, ξενοδοχεία, κτίρια 
γραφείων, εστιατόρια

 ́ Κατοικίες υψηλής αισθητικής και 
μοντέρνου σχεδιασμού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:



Sika Comfortfloor®
Ελευθερία Σχεδιασμού
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Sika Comfortfloor®
Συνδυασμός χρωματικών τόνων
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Sika Comfortfloor®
Χρωματική ομοιομορφία
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Sikafloor® DecoDur 
Granite
Τα συστήματα Sikafloor® DecoDur Granite προσφέρουν 
ασύλληπτες επιλογές εντυπωσιασμού. Αποτελούν διακο-
σμητικά συστήματα υψηλής αισθητικής με απεριόριστες 
επιλογές από άποψη αισθητικής και λειτουργικότητας, με 
στόχο τη δημιουργία μοναδικών και ξεχωριστών χώρων. 
Τα διακοσμητικά συστήματα δαπέδων διαθέτουν καλή χη-
μική αντοχή, χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώ-
σεων και τελική εποξειδική επιφάνεια σχεδόν απαράμιλ-
λης απόδοσης.

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Ποικίλες υφές, επιλογή λείου ή αντιολισθητικού συστήματος, φυσική όψη

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
Καλή αντοχή σε χημική καταπόνηση, απότριψη, φθορά και κρούση

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Διακοσμητικά συστήματα δαπέδων, υψηλής αισθητικής, με δυνατότητα 
προσαρμογής σε συγκεκριμένες απαιτήσεις

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ́ Χώροι εξειδικευμένων 
εργαστηριακών ερευνών

 ́ Εργαστήρια
 ́ Διάδρομοι υψηλής κυκλοφορίας 
σε εμπορικά κτίρια και 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

 ́ Χώροι υψηλού βαθμού 
καθαρότητας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
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Sikafloor® DecoDur
Granite
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Τα συστήματα Sikafloor® DecoDur Quartz συνδυάζουν το 
στυλ με την απόδοση. Με την ανάμειξη έγχρωμων χαλαζι-
ακών αδρανών και διάφανης εποξειδικής ρητίνης επιτυγ-
χάνονται διαφορετικά συστήματα, εντυπωσιακής τελικής 
επιφάνειας και υφής. Η ιδιαίτερα υψηλή μηχανική αντοχή 
και η μεγάλη διάρκεια ζωής τους τα καθιστά ιδανικά για 
εμπορικούς χώρους, ιδρύματα και βιομηχανίες. Με απεριό-
ριστες επιλογές στα έγχρωμα χαλαζιακά αδρανή και στην 
υφή της αντιολισθητικής επιφάνειας, τα συστήματα αυτά 
μπορούν να προσαρμοστούν με ακρίβεια για να ταιριάξουν 
σε μοναδικές συνθήκες και προτιμήσεις.

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Χαμηλό κόστος συντήρησης συγκριτικά με πλακάκια, μοκέτα, πλαστικά 
δάπεδα

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ
Υψηλή μηχανική και χημική αντοχή καθώς και αντίσταση σε λέκιασμα

ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Εύκολο στη συντήρηση, χωρίς αρμούς, τελική επιφάνεια υψηλής υγιεινής 
και καθαρότητας

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ́ Χώροι εξειδικευμένων 
εργαστηριακών ερευνών

 ́ Εργαστήρια
 ́ Διάδρομοι υψηλής κυκλοφορίας 
σε εμπορικά κτίρια και 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

 ́ Χώροι επεξεργασίας τροφίμων, 
κουζίνες επαγγελματικής χρήσης

 ́ Χώροι υψηλού βαθμού 
καθαρότητας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Sikafloor® DecoDur 
Quartz
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Sikafloor® DecoDur
Quartz
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Συνήθως τα υψηλής ανθεκτικότητας συστήματα δαπέδων 
υστερούσαν σε αισθητική. Τα συστήματα Sikafloor® 
DecoDur Flake είναι μακροπρόθεσμα ανθεκτικά, προσφέ-
ροντας τη δυνατότητα ποικιλίας εντυπωσιακών σχεδίων 
με χρήση έγχρωμων νιφάδων. Η ενιαία και εύκολη στον 
καθαρισμό επιφάνεια που παράγεται αποτελείται από το 
συνδυασμό διάφανης ρητίνης πλήρωσης με έγχρωμες νι-
φάδες διαφορετικής υφής. Το μεγάλο εύρος επιλογής στην 
υφή των νιφάδων, στην τελική επιφάνεια και στην από-
χρωση, το καθιστά ένα σύστημα υψηλής αισθητικής με δυ-
νατότητα προσαρμογής σε κάθε ιδιαίτερη απαίτηση.

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Έγχρωμες νιφάδες υψηλής ποιότητας

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο, χρωματική σταθερότητα και χημική αντοχή

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Εύκολο στη συντήρηση και στον καθαρισμό

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ́ Χώροι εξειδικευμένων 
εργαστηριακών ερευνών

 ́ Εργαστήρια
 ́ Διάδρομοι υψηλής κυκλοφορίας 
σε εμπορικά κτίρια και 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

 ́ Χώροι επεξεργασίας τροφίμων, 
κουζίνες επαγγελματικής χρήσης

 ́ Χώροι υψηλού βαθμού 
καθαρότητας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Sikafloor® DecoDur 
Flake
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Sikafloor® DecoDur
Flake
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INDUSTRIAL FLOOR SYSTEMSΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Επιθυμείτε να έχετε ένα βιομηχανικό δάπεδο σκληρό και 
ανθεκτικό, που όμως να μη μοιάζει με ένα τυπικό βιομηχα-
νικό δάπεδο; Με το Sikafloor® DecoDur Compact προσφέ-
ρουμε την υφή και την αίσθηση του Sikafloor® DecoDur 
Quartz σε ένα σχεδιαστικό πακέτο υψηλής αισθητικής. Τα 
συστήματα αυτά διαθέτουν μηχανική αντοχή άνευ προη-
γουμένου και μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι ιδανικά για χώ-
ρους όπως εμπορικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
βιομηχανικής χρήσης εφαρμογές. Με απεριόριστες επιλο-
γές έγχρωμων χαλαζιακών και υφή αντιολισθητικής επι-
φάνειας, τα συστήματα αυτά μπορούν να προσαρμοστούν 
για να ταιριάξουν σε μοναδικές συνθήκες και προτιμήσεις.

Sikafloor® DecoDur 
Compact

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ
Εξαιρετική αντοχή σε χημική καταπόνηση, απότριψη και κρούση. 
Κατάλληλο για χώρους βιομηχανικής καταπόνησης και λειτουργίας.

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Επιφάνεια χωρίς αρμούς, εύκολη στον καθαρισμό

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Προσαρμόσιμο σε μεγάλο εύρος εφαρμογών, μοναδικός συνδυασμός 
υψηλών αντοχών και αισθητικής.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ́ Χώροι εξειδικευμένων 
εργαστηριακών ερευνών

 ́ Εργαστήρια
 ́ Διάδρομοι υψηλής κυκλοφορίας 
σε εμπορικά κτίρια και 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

 ́ Εμπορικοί χώροι με καταπόνηση 
λόγω τροχοφόρων

 ́  Αποθηκευτικές μονάδες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
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Sikafloor® DecoDur
Compact
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Sikafloor® DecoDur
Metallic FX
Το Sikafloor® DecoDur Metallic FX προσδίδει αίγλη στον το-
μέα των συστημάτων βιομηχανικών δαπέδων. Η αυτοεπι-
πεδούμενη, λεία, περλέ επιφάνεια του δαπέδου αντανα-
κλά το φως δημιουργώντας εντυπωσιακά χρωματικά εφέ 
και σκιάσεις. Τα καλαίσθητα και προσαρμόσιμα αυτά συ-
στήματα διατίθενται σε ένα μεγάλο εύρος χρωμάτων και 
σχεδίων. Μη σας ξεγελάει όμως αυτή η εκθαμβωτική επι-
φάνεια..... Το Sikafloor® DecoDur Metallic FX είναι ανθεκτι-
κό, αδιαπέραστο, χωρίς αρμούς, με υψηλή χημική αντοχή, 
αδύναμης οσμής και χαμηλών εκπομπών πτητικών οργα-
νικών ενώσεων. 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Εύκολο και απλό στη συντήρηση

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ
Λεία επιφάνεια, διαθέσιμη σε ματ και γυαλιστερό τελείωμα, με καλή 
χρωματική σταθερότητα

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
Αδιαπέραστη επιφάνεια, υψηλής αντοχής σε χημικά και απότριψη

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ́ Εμπορικά κέντρα
 ́ Εμπορικά κτίρια, εκθεσιακοί χώροι
 ́ Διάδρομοι υψηλής κυκλοφορίας 
σε εμπορικά κτίρια και 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

 ́ Εστιατόρια

 ́ Κατοικίες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
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Sikafloor® DecoDur
Metallic FX  
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

Κατά κοινή ομολογία, τα βιομηχανικά δάπεδα αναλαμβάνουν 
το δυσκολότερο έργο στην κτιριακή κατασκευή. Πρέπει να αν-
θίστανται σε συνεχή κυκλοφορία και μηχανική φθορά, συνδυ-
αστικά με καταπόνηση λόγω χημικών, διαβρωτικών υγρών, 
θερμοκρασιακών μεταβολών, κρούσεων, κ.α. Εάν το δάπεδο 
δεν μπορεί να αντέξει αυτή την καταπόνηση, όλες οι υπόλοι-
πες λειτουργίες του χώρου τίθενται αυτόματα σε κίνδυνο. Να 
λοιπόν γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι βασίζονται στη Sika. Επει-
δή η ομορφιά των βιομηχανικών μας δαπέδων δεν μένει μόνο 
στο εξωτερικό τους, αλλά διανύει όλη τη διαδρομή μέχρι τον 
πυρήνα τους.

Τα δάπεδα μας αντέχουν στο χρόνο. Κάθε ένα από αυτά είναι 
σχεδιασμένο και εφαρμοσμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντα-
ποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες της επιφάνειας του χώρου 
της συγκεκριμένης βιομηχανικής εφαρμογής. Υπάρχουν άπει-
ρες μεταβλητές και λαμβάνουμε κάθε μία από αυτές υπόψη 
μας. Έχουμε υπολογίσει πως όσο περισσότερο χρόνο αφιερώ-
νουμε στην τελειοποίηση των δαπέδων μας, τόσο περισσότε-
ρο χρόνο θα αντέξουν αυτά στη χρήση στην οποία θα υποβλη-
θούν.
Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους για πε-
ρισσότερο από το 80% της ημέρας τους. Στη Sika αφιερώνου-
με χρόνο στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερι-
κών χώρων. Τα συστήματα δαπέδων μας ικανοποιούν ή 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις χαμηλών εκπομπών οργανικών 
πτητικών ενώσεων και συμβάλλουν πολλαπλώς στη λήψη πι-
στοποιήσεων περιβαλλοντικής συμμόρφωσης (Πράσινα Κτί-
ρια). Όπως και με κάθε τι στο οποίο βάζει τη σφραγίδα της η 
Sika, τα δάπεδα και οι τοίχοι που είναι επιστρωμένα με υλικά 
μας εμπεριέχουν την έννοια της 'βιωσιμότητας' εγγενώς.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΟ 
ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMSΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Σημείωση: Στη φωτογραφία φαίνεται το σύστημα Sikafloor® MultiDur με λεία τελική επιφάνεια, εφαρμοσμένο 
σε βιομηχανία αυτοκινήτων.

Sikafloor® MultiDur

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
Υψηλή αντοχή σε απότριψη, κρούση και χημικά. Κατάλληλο για χώρους 
βαριάς κυκλοφορίας και έντονης καταπόνησης.

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Επιφάνεια χωρίς αρμούς, εύκολη στον καθαρισμό

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Προσαρμόσιμο στις εκάστοτε ανάγκες, για μεγάλο εύρος εφαρμογών

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Για υψηλές απαιτήσεις σε εμπορικούς και βιομηχανικούς 
χώρους, το Sikafloor® MultiDur είναι η βέλτιστη λύση. Το 
σύστημα αυτό προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις, είτε 
αυτό σημαίνει βαριά κίνηση τροχοφόρων, βαρύ μηχανολογι-
κό εξοπλισμό, τριβή ή χημική καταπόνηση. Ό,τι και αν πέσει 
στην επιφάνειά του, το Sikafloor® MultiDur ανθίσταται 
σθεναρά. Η επιφάνειά του, εύκολη στον καθαρισμό και 
χωρίς αρμούς, διατίθεται σε διαφορετικές χρωματικές 
αποχρώσεις, υφές και επίπεδα στιλπνότητας, παίζοντας 
συνεχώς με τις αντανακλάσεις του φωτός. Διατίθεται επίσης 
και ως κονίαμα πολύ βαριάς χρήσης, με θλιπτική αντοχή δύο 
έως τρεις φορές υψηλότερη του σκυροδέματος. Τα κονιάμα-
τα αυτά έχουν εξαιρετική αντοχή σε χημικά, κρούση και 
τριβή, προσφέροντας αντιολισθητική τελική υφή για τη 
μείωση του κινδύνου ατυχημάτων σε υγρές επιφάνειες.

 ́ Αποθηκευτικοί χώροι, χώροι 
διακίνησης εμπορευμάτων

 ́ Χώροι παραγωγής, χώροι υψηλής 
υγιεινής και καθαρότητας (υγρές 
και ξηρές διαδικασίες)

 ́ Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
 ́ Εμπορικά κτίρια, κατοικίες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
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Sikafloor® MultiDur
Αντιολισθητικό σύστημα
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Sikafloor® MultiDur
Ανάγλυφο σύστημα
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Sikafloor® MultiDur
Κονίαμα
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMSΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor® ESD,  
DIF και ECF

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Προστασία έναντι ηλεκτροστατικής εκκένωσης

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων και οσμών

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Εύκολο στην επισκευή και στη συντήρηση

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σε βιομηχανίες με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή επεξεργασίες 
με χημικά, ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει 
σημαντικές βλάβες, ατυχήματα και οικονομικές ζημιές. Γι' 
αυτόν ακριβώς το λόγο η Sika δημιούργησε τα μοναδικά 
συστήματα Sikafloor® ESD (ElectroStatic Discharge), DIF 
(Dissipative) και ECF (Electrically Conductive). Τα συστήμα-
τα αυτά δεν προστατεύουν απλά το εργασιακό περιβάλλον 
έναντι στατικού ηλεκτρισμού, αλλά παρέχουν σωστή γεί-
ωση στο ανθρώπινο σώμα και στα παπούτσια του προσω-
πικού. Τα συστήματα αυτά μπορούν να προσαρμοστούν  
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Ποτέ εως τώρα η 
ασφάλεια δεν ήταν τόσο κομψή.

 ́ Χώροι παραγωγής ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού

 ́ Χώροι παραγωγής σε βιομηχανίες 
φαρμάκων

 ́ Χώροι υψηλού βαθμού καθαρότητας 
(υγρές και ξηρές διαδικασίες)

 ́ Χώροι με ευαίσθητο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
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Sikafloor® ESD
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τελική επιφάνεια χωρίς αρμούς, εύκολο στη συντήρηση

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
Εύκαμπτη, στεγανή τελική επιφάνεια

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Ανθεκτικό σε χημικά, διαθέσιμο σε ποικίλους βαθμούς 
αντιολισθητικότητας

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εάν αναζητάτε ένα εύκαμπτο, στεγανό δάπεδο, τότε μην 
ψάχνετε περισσότερο. Το σύστημα Sikafloor® Multiflex 
συνδυάζει τις ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών και στεγανο-
ποίησης που διαθέτει μια εύκαμπτη μεμβράνη, με την προ-
στασία σε απότριψη και τη χημική αντοχή μιας εποξειδικής 
ή πολυουρεθανικής τελικής βαφής χωρίς αρμούς. Η μονο-
λιθική, στεγανή επιφάνεια παρέχει κορυφαία ανθεκτικότη-
τα στο χρόνο, κάτι που σας εγγυάται ασφάλεια λειτουργι-
κότητας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor® MultiFlex
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 ́ Αποθηκευτικοί χώροι, χώροι διακίνησης 
εμπορευμάτων και χώροι πωλήσεων 
(υπερυψωμένα δάπεδα)

 ́ Χώροι παραγωγής, χώροι υψηλού 

βαθμού καθαρότητας (υγρές και ξηρές 
διαδικασίες)

 ́ Εσωτερικοί χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων, καταστρώματα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
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Sikafloor® MultiFlex®
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DECORATIVE FLOOR SYSTEMS

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ιδιαίτερα σύντομος χρόνος διακοπής εργασιών, λιγότερο εργατικό 
προσωπικό

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Χαμηλή κατανάλωση υλικών χάρις στη νέα μεθοδολογία εφαρμογής

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Υψηλή αντοχή στο χρόνο, σύστημα υψηλής ευκαμψίας, στεγανό, ανθεκτικό 
σε καιρικές επιδράσεις, αντιολισθητικό

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστρώματα 
γεφυρών όπου ο χρόνος εφαρμογής είναι περιορισμένος, 
το σύστημα Sikafloor® OneShot αποτελεί την ιδανική λύση, 
καθώς απαιτεί ελάχιστο χρόνο διακοπής εργασιών. Συνδυ-
άζοντας πολυουρία με χαλαζιακά αδρανή εφαρμοσμένα 
με καινοτόμα τεχνολογία ψεκασμού, ο συνολικός χρόνος 
που απαιτείται από το αστάρι του συστήματος έως ότου 
παραδοθεί το δάπεδο σε χρήση είναι μόλις μία ημέρα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor® OneShot

 ́ Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων  ́ Καταστρώματα γεφυρών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
Εξαιρετική αντοχή σε απότριψη, χημικά και κρούση. Ανθεκτικά σε μεγάλο 
εύρος θερμοκρασιακών μεταβολών και θερμικά σοκ.

ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, βάσεως 
νερού, χωρίς οσμές. Πληροί όλα τα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα 
σε εσωτερικούς χώρους. Βέλτιστο δυνατό κόστος κύκλου ζωής λόγω 
της αντοχής του στο χρόνο. Χαμηλό κόστος συντήρησης και εύκολο στην 
επισκευή.

ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής και καθαρότητας για χώρους επεξεργασίας 
τροφίμων

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα συστήματα της σειράς αυτής είναι κορυφαίας απόδο-
σης. Τα πολυουρεθανικά τσιμεντοειδή κονιάματα Sikafloor® 
PurCem® συνδυάζουν χαρακτηριστικά πολύ υψηλών απαι-
τήσεων όπως αντοχή σε κρούση, απότριψη, επιθετικά χη-
μικά και θερμικά σοκ. Είναι εύκολα στη συντήρηση και 
απολύτως αξιόπιστα, καθιστώντας τα την τέλεια επιλογή 
για χώρους όπου η καθαρότητα και η διάρκεια ζωής είναι 
κρίσιμες παράμετροι. Διατίθενται σε διαφορετικό βαθμό 
αντιολισθητικότητας, σε ματ ή γυαλιστερό τελικό φινίρι-
σμα.

 ́ Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
 ́ Επαγγελματικές κουζίνες
 ́ Χώροι ψύξης και κατάψυξης

 ́ Χώροι παραγωγής βαριάς χρήσης, 
κυρίως υγρές διαδικασίες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor® PurCem®
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Sikafloor® PurCem®
Ματ τελική επιφάνεια
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Sikafloor® PurCem®
Γυαλιστερή τελική επιφάνεια
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Τα συστήματα Sikafloor® Pronto ελαχιστοποιούν το χρόνο 
εφαρμογής σε μεγάλο βαθμό. Είναι επίσης ιδιαιτέρως 
γνωστά για την πολύ υψηλή αντοχή τους σε μεγάλο εύρος 
επιθετικών παραγόντων. Ο ιδιαίτερα ταχύς χρόνος ωρί-
μανσής τους τα καθιστά ιδανική λύση για εργασίες ανακαί-
νισης.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ταχείας ωρίμανσης, μπορεί να εφαρμοστεί και σε χαμηλές θερμοκρασίες

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Υψηλή ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες, με δυνατότητα γεφύρωσης 
δυναμικών και στατικών ρωγμών. Καλή αντοχή σε κρούση, απότριψη 
και χημικά, κατάλληλο για χώρους υγρών και ξηρών διεργασιών, 
αδιαπέραστο από υγρά.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, πληροί τις απαιτήσεις προδιαγραφών 
ISEGA

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ́ Επαγγελματικές κουζίνες
 ́ Χώροι παραγωγής
 ́ Διάδρομοι κυκλοφορίας, 
βεράντες, σκάλες

 ́ Χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor® Pronto
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Sikafloor® Pronto
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Αντιολισθητικό, ανθεκτικό σε φθορά και υπεριώδη ακτινοβολία, υψηλής 
χρωματικής σταθερότητας. 

ΣΤΕΓΑΝΟ
Πλήρως λειτουργική, ελαστική στρώση στεγανοποίησης με δυνατότητα 
γεφύρωσης ρωγμών.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή, προϊόν 1-συστατικού, τεχνολογίας 
που ωριμάζει με την υγρασία, ανεπηρέαστο από καιρικές συνθήκες, 
ωριμάζει σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιακών συνθηκών.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα συστήματα Sikafloor® MonoFlex οφείλουν την εξαιρετι-
κή φήμη τους κυρίως στην απόδοσή τους ως τελική στρώ-
ση στεγανοποίησης σε βεράντες, διαδρόμους κυκλοφορί-
ας και σκάλες. Τα συστήματα αυτά ωριμάζουν παρουσία 
υγρασίας και αποτελούν πραγματική καινοτομία από άπο-
ψη βιωσιμότητας και ευκολίας εφαρμογής. Η τελική επιφά-
νεια του δαπέδου μπορεί να σχεδιαστεί κατά προτίμηση, με 
προσθήκη έγχρωμων φολίδων ή να έχει ανάγλυφη / αντι-
ολισθητική επιφάνεια.

 ́ Μπαλκόνια
 ́ Διάδρομοι κυκλοφορίας και σκάλες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor® MonoFlex
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ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
Οικονομική λύση επίστρωσης δαπέδου

ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ανθεκτικό και σκληρό, με καλή έως εξαιρετική αντοχή σε κρούση και 
απότριψη, λεία τελική επιφάνεια για περιορισμό δημιουργίας σκόνης. 
Μονολιθικό σύστημα βαριάς χρήσης για δάπεδα σκυροδέματος, επίσης 
διαθέσιμο και ως αγώγιμο σύστημα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Χωρίς οσμές, βελτιωμένη απόδοση κόστους κύκλου ζωής

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η σειρά συστημάτων Sikafloor® HardTop αποτελεί την γκά-
μα τσιμεντοειδών δαπέδων βαριάς χρήσης της Sika. Απο-
τελείται από προϊόντα σκλήρυνσης, σφράγισης και ωρί-
μανσης, καθώς και από βαριάς χρήσης τσιμεντοειδή 
κονιάματα. Οι επιφανειακοί σκληρυντές της σειράς 
Sikafloor® σε μορφή σκόνης εφαρμόζονται με επίπαση στο 
νωπό σκυρόδεμα, πριν την διαδικασία της ελικοπτέρωσης 
με στόχο τη δημιουργία μονολιθικής επιφάνειας πολύ υψη-
λής μηχανικής αντοχής. Συμπληρωματικά, η απόδοση μπο-
ρεί να βελτιωθεί με χρήση υγρών προϊόντων επιφανεια-
κής σκλήρυνσης, βελτιωτικά ωρίμανσης και σφραγιστικά 
πορώδους. Τα κονιάματα της σειράς Sikafloor® HardTop 
είναι κονιάματα εξαιρετικά σκληρά, ταχείας ωρίμανσης 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα ή ως 
τελική επιφάνεια.

Συστήματα βιομηχανικών δαπέδων

 ́ Αποθηκευτικοί χώροι, χώροι 
διακίνησης εμπορευμάτων

 ́ Βιομηχανικοί χώροι βαριάς χρήσης 

όπως χώροι ξηρής επεξεργασίας
 ́ Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor® HardTop
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ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πολύ εύκολα και γρήγορα στην ανάμειξη και την εφαρμογή. Εξαιρετικές 
ρεολογικές ιδιότητες.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Υψηλή καλυπτικότητα σε ανομοιογενείς επιφάνειες, ακόμα και σε μικρά 
πάχη στρώσης

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατάλληλα για μεγάλο εύρος εφαρμογών. Βελτιστοποιημένη 
συρρίκνωση.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ένα τέλεια επιπεδωμένο και λείο υπόστρωμα παίζει σημα-
ντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και στη διάρκεια ζωής 
του δαπέδου, ανεξάρτητα από τον τύπο συστήματος που 
θα χρησιμοποιηθεί για την τελική επικάλυψη. Η Sika διαθέ-
τει  αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα Sikafloor® Level, με απο-
δεδειγμένα εξαιρετική απόδοση σε έργα υψηλών απαιτή-
σεων - από κατοικίες έως βιομηχανικούς χώρους με κίνηση 
περονοφόρων. 

Τσιμεντοειδή συστήματα Sikafloor®

Τα συστήματα Sikafloor® Level μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
συνδυασμό με άλλες επιστρώσεις Sika και κοινά δάπεδα εμπορικής 
χρήσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor® Level
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ΧΩΡΙΣ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ
Εξαιρετικά αθόρυβο και λεπτό προδιαμορφωμένο προφίλ σφράγισης 
αρμών δαπέδου

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Υψηλή μηχανική και χημική αντοχή

ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ο ήχος και η αίσθηση του θορύβου κίνησης πάνω από 
αρμούς δαπέδου αποτελεί ένα αρκετά συνηθισμένο 
φαινόμενο. Όχι μόνο είναι δυσάρεστο, αλλά μπορεί επίσης 
να προκαλέσει ζημιά στα περονοφόρα ή σε άλλου είδους 
κινούμενα μέσα. Η Sika έχει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα 
με τα εξαιρετικά λεπτά και σχεδόν αόρατα προδιαμορφω-
μένα προφίλ Sika® FloorJoint. Τα προφίλ αυτά είναι κατα-
σκευασμένα από σκυρόδεμα ενισχυμένο με ίνες άνθρακα 
και τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. Συνε-
πώς αποτρέπονται ανομοιομορφίες, δονήσεις και ζημιές 
στα οχήματα. Μπορούν επιπλέον να συνδυαστούν με 
συμπληρωματικό σύστημα στεγανοποίησης αρμού.

 ́ Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
 ́ Αποθήκες
 ́ Χώροι παραγωγής

 ́ Εμπορικά κτίρια, χώροι δημόσιας 
χρήσης, κατοικίες

 ́ Νοσοκομεία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

Sika® FloorJoint
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Είναι αδύνατον να αποτραπεί η συλλογή ρύπων σε ρωγμές και 
κενά. Η Sika δημιούργησε μια τεχνολογικά προηγμένης από-
δοσης σειρά συστημάτων επικάλυψης τοιχοποιίας -Sikagard®- 
που προσφέρουν λεία επιφάνεια χωρίς αρμούς, μειώνοντας 
τον κίνδυνο ρηγματώσεων, κάτι που δεν μπορεί να εξασφαλι-
στεί με συμβατικές βαφές. Επιπλέον εξαλείφοντας τις ακμές, 
τις γωνίες και τις ενώσεις, οι ρωγμές και οι κοιλότητες επίσης 
εξαφανίζονται, απαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο συλλογής ρύ-
πων και βακτηρίων. Τα συστήματα Sikagard® για τοίχους και 
οροφές προσδίδουν επιφάνεια υψηλής αισθητικής, χωρίς αρ-
μούς, εύκολη στον καθαρισμό. Η τεχνολογία πολυμερών προ-
σφέρει επιλογή συστήματος με οπλισμό, για διαφορετικούς 
τύπους υποστρωμάτων, μεγάλης διάρκειας ζωής και διαστα-
σιολογικής σταθερότητας. Διαθέτοντας τα πλεονεκτήματα χα-
μηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, αδύναμης 
οσμής και υψηλής αντοχής σε κρούση, απότριψη και χημικά, 
είναι αδύνατον να συγκεντρωθούν ρύποι σε ρωγμές και κενά. 
Τα ειδικά σχεδιασμένα συστήματα Sikafloor® Hygienic αποτρέ-
πουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών, μυκήτων ή άλγης.

Sikagard®:  
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΒΑΦΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Sikagard®
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Sikagard®
Βαφές τοιχοποιίας
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Sikagard®
Συστήματα υψηλής υγιεινής
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
SIKA
Στη Sika δεν βλέπουμε τα πράγματα ασπρόμαυρα. Προτιμου-
με να τα βλέπουμε σαν ουράνιο τόξο, όπου απεριόριστες 
επιλογές χρωματικών αποχρώσεων, υφής τελικής επιφάνει-
ας, σκιάσεων και σχεδίων είναι εφικτές. Όταν δημιουργείς ένα 
δάπεδο Sika, μπορείς να επιλέξεις από ένα μεγάλο εύρος 
χρωμάτων, αλλά δεν σταματάς εκεί. Εάν δεν μπορείς να βρεις 
αυτό που σου ταιριάζει, μπορείς να το προσαρμόσεις στις 
απαιτήσεις και το στυλ της επιλογής σου. Ψυχρά χρώματα, 
θερμές αποχρώσεις, εταιρικά λογότυπα είναι μόνο μερικά από 
αυτά που μπορούμε να σε βοηθήσουμε να σχεδιάσεις στο 
τελικό δάπεδο. Με όλες αυτές τις επιλογές διαθέσιμες, το 
αποτέλεσμα θα είναι πάντα ένα εκπληκτικό δάπεδο.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Airbus
Boeing

Audi
BMW 
Caterpillar 
Daewoo
Fiat
General Motors 
Honda
Jaguar
Land Rover
Mercedes Benz 
Mitsubishi 
Nissan
Porsche
Rolls Royce
Skoda
Suzuki
Toyota
Volkswagen 
Volvo

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Bosch 
Garmin
General Electric 
Hilti
Huawei
Kärcher
Leica Cameras
Logitech
Magneti Marelli
Metabo 
Motorola
Nokia
Philips
Samsung 
Seiko
Siemens
Texas Instruments
China Mobile
Compass Data Centers 
Facebook
Google
Microsoft 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ProLogis

Bridgestone
Continental
Michelin
Pirelli

3M
Akzo Nobel
Albany Safran
Bayer
Clariant Chemicals
Dupont 
ICI
Procter & Gamble

Schindler Elevator
Thyssen Krupp

Exxon
Petronas
Shell

ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Asahi
Budweiser
Carslberg
Coca Cola
Danone 
Ferrero
Heineken 
Heinz
Jägermeister
Kellogg’s 
Lactalis
Miller Coors
Nestlé
Pepsi Cola
Perrier
Schweppes
Unilever
Valio Dairy

American Tobacco
Beijing Tobacco

Johnson & Johnson
L’Oreal 
Merck Pharmaceutical 
Novartis
Pfizer
Roche

ΚΛΑΔΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Hilton
Kempinski
Mariott 
Sofitel

Fuddruckers
McDonalds

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ALDI
Amazon
Armani
Carrefour
DHL
G-Star
IKEA
Levis
Macy’s
Safilo
Target
Walmart
Whole Foods

ΣΤΑΔΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
Allianz Arena Munich
AT&T Stadium
Football Stadium Macau
Fuzhou Olympic Center
Hong Kong Jockey Club
Letzigrund Stadium
Olympiastadion Berlin
Phillips Arena
Red Bull Arena
Reynolds Stadium
Wringley Field

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

AZ Groeninghe
Chicago Children’s Memorial 
Hospital
Denver Health Center
Hacienda Surgical Ctr 
Hospital Sousa Martins
Andersen Cancer Ctr
Meander Hospital
Poole Hospital
San Francisco Hospital
St. Constantin Hospital
Queen Mary’s Hospital
York Hospital

Beijing Institute of 
 Architecture
Fraunhofer Institute
Princeton University
Robert-Koch Institute
Stanford University 
Technical University Dresden
University of Amsterdam
University of Berlin
University of Pennsylvania
University of Wisconsin

BUILDING TRUST 
SINCE 1910

Η SIKA ΠΑΡΕΧΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Sika®-1 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SIKA ΕΚΛΥΟΥΝ

1.000 ΦΟΡΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ

ΧΑΡΙΣ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΜΕΙΩΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ SIKA 

25.000 EKAT. ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 
ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30% ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΑΡΙΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ 
ΗΧΟΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ SIKA

ΕΤΗΣΙΩΣ Η SIKA ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 
ΜΑΝΧΑΤΑΝ

ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 80 ΧΩΡΕΣ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ

10.000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ SIKA

ME 84 ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΣΕ 16 ΧΡΟΝΙΑ, Η SIKA ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ SIKA ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ 
ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ, ΣΥΝΤΕΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ

10.000 ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΑΝΚΕΡ ΜΕ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 

50 %
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
SIKA



Sika Mobile Apps

Sika Smart City

www.sika.gr

Sika Social Media 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
Sikafloor® PurCem® Gloss
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ  
ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
SikaDecor®
...Τεχνολογίας Microcemento

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

Sikafloor® PurCem®
ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΏΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΏΝ &  
ΧΏΡΟΥΣ ΜΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι γενικοί όροι πώλησης. 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.
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