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SIKA GULVLØSNINGER
FOR BALKONGER, TERRASSER OG GANGVEIER

SIKA® GULVLØSNINGER FOR 
BALKONGER, TERRASSER OG  
GANGVEIER  

FUKTHERDENDE MALINGSSYSTEM
Sikafloor® iCure-systemene og Sikafloor®-420 innbefatter en unik teknologi som tillater materialet å utnytte den atmosfæriske 
fuktigheten til å sette igang herdeprosessen. Denne teknologien gir forbedret overflate-estetikk, samt redusert fuktfølsomhet 
under påføringen. Dette betyr at den vanntette membranen er i stand til å herde under mange forskjellige forhold. Kort tid etter 
påføring påvirkes ikke den nylig påførte membranen av vannpåvirkning.

Benyttes på balkonger, terrasser, gangbruer, trappeløp og gallerier etc. med lett til medium mekanisk belastning.

BALKONGER OG GANGVEIER KREVER VEDLIKEHOLD på samme måte som andre deler av eiendommen. De fleste av disse 
balkongene og gangveiene består av betongelementer hvor vann kan trenge inn og forårsake en svakhet grunnet mangel på 
en effektiv beskyttelse. Sika har utviklet balkongsystemer med høy kvalitet for å unngå, samt løse vanninntrenging på disse 
konstruksjonene. Avhengig av kravene leverer vi en serie godkjente systemer med flere varianter av dekorative utførelser.  
Øvrige detaljer ser du i databladet.

NØDVENDIGE UTBEDRINGER SOM KAN VÆRE AKTUELLE:
 
• Betongreparasjoner - Beskyttelse
 Utbedringer og reparasjon av skader med Sika systemmørtler: 

SikaTop - Sika MonoTop - Sika Rep - SikaQuick, samt  
SikaGard beskyttende forsegling, impregnering og malinger 
for å hindre vann/kloridinntrengning.

• Forsterkning av konstruksjoner
 Komposittmaterialer til forsterkning av dekker, søyler dragere 

etc. Sika Carbodur - Sika Carboshear - Sika Wrap - Sika Rod.

• Fugetetting
 Elastiske fugemasser for ekspansjonsfuger med  

SikaHyflex - Sikaflex etc. 
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SIKA GULVLØSNINGER

FOR BALKONGER, TERRASSER OG GANGVEIER

SYSTEM Sikafloor® MonoFlex MB-23 Sikafloor® MonoFlex MB-24 Sikafloor® MonoFlex MB-25

BESKRIVELSE 1-komponent UV-bestandig 
polyuretan, riss-overbyggende 
og vanntett belegg med glatt/
jevn overflate

1-komponent UV-bestandig polyuretan, 
riss-overbyggende og vanntett belegg 
med glatt/jevn dekorativ overflate 
(farge flakes)

1-komponent UV-bestandig 
polyuretan, riss-overbyggende 
og vanntett belegg med  
sandavstrødd / sklisikker 
overflate

NORMAL 
TYKKELSE /  
LAG

1 – 2 mm

2 – 3

1 – 2 mm

3

1,5 – 2 mm

3

EGENSKAPER  ́ Høyelastisk
 ́ Rissoverbyggende  
egenskaper

 ́ Vanntett
 ́ God UV-bestandighet
 ́ Værbestandig
 ́ God slitasjemotstand ved   
normale forhold

 ́ Høyelastisk
 ́ Rissoverbyggende  
egenskaper

 ́ Vanntett
 ́ God UV-bestandighet
 ́ Værbestandig
 ́ God slitasjemotstand ved   
normale forhold

 ́ Høyelastisk
 ́ Rissoverbyggende  
egenskaper

 ́ Vanntett
 ́ God UV-bestandighet
 ́ Værbestandig
 ́ God slitasjemotstand ved   
normale forhold

 ́ Sklisikker overflate

SYSTEM  
KOMPONENTER

 ́ Sikafloor®-156 / -161 eller 
Sika® Concrete Primer

 ́ Sikafloor®-420

 ́ Sikafloor®-156 / -161 eller  
Sika® Concrete Primer

 ́ Sikafloor®-420
 ́ Sika®-PVA Fargeflakes
 ́ Sikafloor®-416

 ́ Sikafloor®-156 / -161 eller 
Sika® Concrete Primer

 ́ Sikafloor®-420
 ́ Kvartssand
 ́ Sikafloor®-420

1-komponente 
polyuretanbaserte 
systemer innehar en 
unik teknologi, som 
setter tørkeprosessen 
i gang i materialet ved 
hjelp av fuktigheten 
i luften.

Sklisikring er alltid et 
spørsmål om over- 
flatedesign. 
Forholdene på plassen 
definerer behovene.

Rissoverbyggende 
egenskaper betyr
at malings-systemet 
innehar tilstrekkelig 
elastisitet for å unngå 
oppsprekking.

Termisk sjokk betyr at 
belegget ikke negativt 
påvirkes av tempertur-
påvirkninger, så som 
is, hagl eller solopp-
varming.

UV-bestandighet og 
motstand mot gulning 
må oppfylles av alle 
systemene for ut-
vendig bruk.

Rengjøringsvennlig 
betyr at skitt kan 
fjernes ved normal 
tørr eller våt 
rengjøringsmåte.

Påføring kan foretas 
hvor et minimum 
av ventetid eller 
påføringstemperatur 
kreves.

PROSJEKTRELATERTE BEHOV OG FUNKSJONER FOR BALKONGGULV



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.: +47-67 06 79 00
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.
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