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GJENNOM NY TEKNOLOGI HAR VI VIDEREUTVIKLET ET AV VERDENS ELDSTE 
OG MEST TRADISJONSRIKE HÅNDTVERK Sikafloor® Terrazzo kombinerer de 
reelle fordelene for en av de eldste former for dekorative gulv med dokumentert 
herdeteknologi.  Det skapes en overflate som både fremstår pen og varig.

Ubegrensede, skreddersydde former, mønstre og design kan lages gjennom en 
kombinasjon av et stort spekter av farger og et bredt utvalg av nye eller resirkulert 
farget tilslag, innebefattende marmor og granitt, porselen, perlemor, glass, plast 
osv.

Sikafloor®-systemet består av: et løsemiddelfritt og luktfritt bindemiddel for 
horisontale og vertikale flater. Overflatene fremstår som meget holdbare og 
vedlikeholdsvennlige uten unødvendige fuger.

Gulvsystemene er tette og resistente mot de fleste kjemikalier..

Installasjonen er rask i sammenligning med tradisjonell sement Terrazzo, som gjør 
det mulig å redusere driftsstansen i byggetiden eller ved rehabilitering av gamle 
gulv.
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FANTASI UTEN GRENSER
UBEGRENSET FARGEUTVALG OG ESTETIKK
• Bindemiddelet er tilgjengelig i et stort utvalg av farger som gjør det mulig å 

skape unike kombinasjoner for å skape et unikt design.
• Tilslag med opprinnelse fra nye eller resirkulerte kilder, inklusive mange ulike 

former av materialer, fra granitt til knust glass.

UENDELIGE DESIGNMULIGHETER
• Et ubegrenset utvalg av former tillater unike og karakteristiske mønstre.
• Et rikt utvalg av bånd til oppdeling i felter for å sikre estetiske overganger 

mellom materialblandinger og design er tilgjengelig.

BÅNDENE INKLUDERER BL.A.:
 •  Zink
 •  Messing
 •  Aluminium
 •  Farget plast

BÆREKRAFTIGE GULV
LANG HOLDBARHET
• Meget god, og velkjent holdbarhet, selv i høyt trafikkerte soner
• Enestående bruks- og slitasjestyrke
• Enkel å rengjøre og vedlikeholde

KOSTNADSEFFEKTIV ØKONOMI
• Lav levetidskostnad sammenlignet med andre harde gulvløsninger

ENKEL INSTALLASJON
• Hurtig, enkel og sikker installasjon
• Løsemiddelfri
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FREMRAGENDE INNEN ENERGI OG MILJØVENNLIG DESIGN (AGBB) Som 
et ferdig gulvsystem, kan Sikafloor® Terrazzo bidra med poeng til miljø–
klassifiseringssystemer.

MILJØKVALITET INNENDØRS  Lavemitterende materialer – Agbb Sertifisert.

BRUKSOMRÅDER:
• HELSEINSTITUSJONER
• SUPERMARKEDER
• FARMASØYTISK INDUSTRI
• LABORATORIER
• FLYPLASSER
• KJØPESENTERE
• BUTIKKER
• KONTORBYGNINGER
• UTDANNINGSINSTITUSJONER
• OFFENTLIGE OG PRIVATE NÆRINGSBYGG
• LOBBYER OG RESEPSJONER
• RESTAURANTER
• TRAPPER OG HEISER
• ..OG LANGT FLERE OMRÅDER

SIKAFLOOR® 
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Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende. 
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk. 
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
Faks: 67 06 15 12
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

GLOBAL MEN LOKAL 
SAMARBEIDSPARTNER

HVEM ER VI
Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. 
Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av 
kjemiske produkter til bygg, industri og offshore. Vi leverer løsninger 
innen fuging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, for-
sterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og taksystemer.


