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Sikafloor®

padlórendszerek

Ipari padlóbevonatok 
élelmiszeripari üzemekben

Referenciák alkalmazási területek szerint

Az Ön Sika képviselôje:
Je len is mer te tô anyag ban kö zölt ada tok (leg jobb tu do má sunk
sze rint) meg fe lel nek a nyom dá ba adás idô pont já ban ren del ke -
zés re ál lók nak. Az anya gok fo lya ma tos fej lesz té se mi att a vál toz -
ta tás jo gát a Si ka Hun gá ria Kft. fenn tart ja. Az is mer te tô anya gát
szak em be reink nagy gon dos ság gal ál lí tot ták össze, az elô for-
 du ló saj tó hi bá kért fe le lôs sé get nem vál la lunk. Ki ad vá nyunk tá jé -
koz  ta tó jel le gû, kér dé ses eset ben kér jük for dul jon szak ta ná csa -
dó ink hoz.
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Tejipar és sajtüzemek

Raktározás, hûtôházak

rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint

ISO 9001:2008
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SZER

rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

Sika Hungária Kft. 1117 Bu da pest, Prielle Kornélia u. 6.

Te l.: (+36 1) 371 2020, Fax: (+36 1) 371 2022, www.sika.com, info@hu.sika.com



Ipari padlóbevonatok élelmiszeripari üzemekben
Sika – építéskémiai anyagok területén a világ él vo na lában

Alkalmazás – Ipari padlóbevonatok élelmiszeripari 
üzemekben 

A svájci székhelyû, de az egész világon jelen lévô nemzet-
közi vállalat, a Sika, elsôsorban építéskémiai tömítô- és ra-
gasztóanyagokat, javító- és szigetelôanyagokat, továbbá
bevonati rendszereket gyárt és forgalmaz. 

Sikafloor® mûgyanta padlóburkolati rendszerek
A Sikafloor® mûgyanta padlóbevonati rendszerek számta-
lan területen alkalmazhatók és nagy számú magyarországi 
referenciával is igazoltan kiválóan látják el a feladatukat 
a raktár épületekben, száraz- és nedves technológiájú üze-
mekben, gyártó- és szere lô csar no kok ban. A Sikafloor®

mûgyanta padlóbevonati rendszerek széles körben alkal-
mazhatók, és számos magyarországi referenciával igazol-
tan kiválóan ellátják feladatukat a logisztikai épületekben,
száraz- vagy nedves technológiájú üzemekben, gyártó- és
szerelôcsarnokokban. A Sikafloor® mûgyanta padlóbevo-
nati rendszerek megoldást adnak speciális követemények
– mint pl. magas vegyszer- és hôsokkállóság, dekonta mi -
nál ha tó ság, elektromos vezetôképesség stb. – esetén, ki-
elégítve a különleges ipari technológiák elvárásait az elekt-
ronikai-, vegyi-, élelmiszeripari és egyéb üzemekben. 

A Sikafloor® padlóburkolatok alkalmazásának elônyei
A rendelkezésre álló Sikafloor® mûgyanta padlóbevonati
anyagrendszerek szélsôséges igénybevételek és speciális
technológiai kötöttségek mellett is lehetôvé teszik magas
minôségû, tartós padlóbevonat készítését.

■ Magas kopásállóság és teherbírás
– Sikafloor®-200-as sorozat
■ Kivételesen magas rugalmasság alacsony hômérsékleten is
– Sikafloor®-300-as sorozat
■ Nedves felületeken is alkalmazható
– Sikafloor®-EpoCem®

■ Padlóburkolat rövid technológiai idôvel, akár egy nap alatt
– Sikafloor®-Pronto
■ Extrém hôsokk terhelések -40 °C - +120 °C között
– Sikafloor®-PurCem®

■ Csúszásmentes, biztonságos felületek
■ Dekontaminálható, könnyen tisztítható bevonatok
■ Kimagasló vegyi ellenálló képesség

A megfelelôen megválasztott, és a higiéniai követelményeket ki-
elégítô mûgyanta bevonat tartós és esztétikus megoldást nyújt.

Követelmények – Padlóburkolattal szemben támasztott
köve tel mények az élelmiszeriparban

Gyártás, száraz technológia

■ Jó kopás- és ütésállóság
■ Magas vegyi ellenálló ké-

pesség
■ Pormentesség
■ Egyszerû tisztíthatóság
■ Tartósság
■ Esztétika

Kopásállóság
Az anyagmozgatás során a padlófelületek komoly kop -
ta  tóhatásnak vannak kitéve.

Ütésállóság
A munkafolyamatok közben, vagy a raktározás során 
a padlófelületet pontszerûen terhelô hatások. 

Vegyi ellenálló képesség
A felületet a gyártás során szennyezô anyagok érik, s el-
lenállónak kell lennie erôs tisztítószerek vegyi hatásainak. 

Csúszásmentesség, biztonság
Alapvetô követelmény nedves technológiájú helyisé-
gekben a biztonságos használhatóság. 

Tisztíthatóság, dekontaminálhatóság
A felület egyszerû tisztíthatósága és fertôtleníthetôsége
fontos élelmiszeripari gyártási követelmény.

Hôállóság, hôsokk ellenálló képesség
Hûtôkben, fagyasztókban, sütôkben szélsôséges hômér-
sékleti hatásoknak kell ellenállnia a padlóbevonatnak. 

Rövid technológiai idôk
A kivitelezésre fordítható idô szükségessé teheti rövid
technológia idôvel használható anyagok alkalmazását.

Referenciák alkalmazási területek szerint

Húsipar: vágóhidak, feldolgozó üzemek 

Szeszipar (bor, sör), üdítôipar 

Sütô- és édesipar, tésztakészítés 

Gyártás, nedves technológia

■ Jó kopás- és ütésállóság
■ Magas vegyi ellenálló képesség
■ Hô- és hôsokkállóság
■ Csúszásmentesség, biztonság
■ Egyszerû tisztíthatóság
■ Tartósság
■ Esztétika

Normál és hideg raktárak

■ Jó kopás- és ütésállóság
■ Hô- és hôsokkállóság
■ Csúszásmentesség, biztonság
■ Egyszerû tisztíthatóság
■ Tartósság
■ Esztétika



Ipari padlóbevonatok élelmiszeripari üzemekben
Sika – építéskémiai anyagok területén a világ él vo na lában

Alkalmazás – Ipari padlóbevonatok élelmiszeripari 
üzemekben 

A svájci székhelyû, de az egész világon jelen lévô nemzet-
közi vállalat, a Sika, elsôsorban építéskémiai tömítô- és ra-
gasztóanyagokat, javító- és szigetelôanyagokat, továbbá
bevonati rendszereket gyárt és forgalmaz. 

Sikafloor® mûgyanta padlóburkolati rendszerek
A Sikafloor® mûgyanta padlóbevonati rendszerek számta-
lan területen alkalmazhatók és nagy számú magyarországi 
referenciával is igazoltan kiválóan látják el a feladatukat 
a raktár épületekben, száraz- és nedves technológiájú üze-
mekben, gyártó- és szere lô csar no kok ban. A Sikafloor®

mûgyanta padlóbevonati rendszerek széles körben alkal-
mazhatók, és számos magyarországi referenciával igazol-
tan kiválóan ellátják feladatukat a logisztikai épületekben,
száraz- vagy nedves technológiájú üzemekben, gyártó- és
szerelôcsarnokokban. A Sikafloor® mûgyanta padlóbevo-
nati rendszerek megoldást adnak speciális követemények
– mint pl. magas vegyszer- és hôsokkállóság, dekonta mi -
nál ha tó ság, elektromos vezetôképesség stb. – esetén, ki-
elégítve a különleges ipari technológiák elvárásait az elekt-
ronikai-, vegyi-, élelmiszeripari és egyéb üzemekben. 

A Sikafloor® padlóburkolatok alkalmazásának elônyei
A rendelkezésre álló Sikafloor® mûgyanta padlóbevonati
anyagrendszerek szélsôséges igénybevételek és speciális
technológiai kötöttségek mellett is lehetôvé teszik magas
minôségû, tartós padlóbevonat készítését.

■ Magas kopásállóság és teherbírás
– Sikafloor®-200-as sorozat
■ Kivételesen magas rugalmasság alacsony hômérsékleten is
– Sikafloor®-300-as sorozat
■ Nedves felületeken is alkalmazható
– Sikafloor®-EpoCem®

■ Padlóburkolat rövid technológiai idôvel, akár egy nap alatt
– Sikafloor®-Pronto
■ Extrém hôsokk terhelések -40 °C - +120 °C között
– Sikafloor®-PurCem®

■ Csúszásmentes, biztonságos felületek
■ Dekontaminálható, könnyen tisztítható bevonatok
■ Kimagasló vegyi ellenálló képesség

A megfelelôen megválasztott, és a higiéniai követelményeket ki-
elégítô mûgyanta bevonat tartós és esztétikus megoldást nyújt.

Követelmények – Padlóburkolattal szemben támasztott
köve tel mények az élelmiszeriparban

Gyártás, száraz technológia

■ Jó kopás- és ütésállóság
■ Magas vegyi ellenálló ké-

pesség
■ Pormentesség
■ Egyszerû tisztíthatóság
■ Tartósság
■ Esztétika

Kopásállóság
Az anyagmozgatás során a padlófelületek komoly kop -
ta  tóhatásnak vannak kitéve.

Ütésállóság
A munkafolyamatok közben, vagy a raktározás során 
a padlófelületet pontszerûen terhelô hatások. 

Vegyi ellenálló képesség
A felületet a gyártás során szennyezô anyagok érik, s el-
lenállónak kell lennie erôs tisztítószerek vegyi hatásainak. 

Csúszásmentesség, biztonság
Alapvetô követelmény nedves technológiájú helyisé-
gekben a biztonságos használhatóság. 

Tisztíthatóság, dekontaminálhatóság
A felület egyszerû tisztíthatósága és fertôtleníthetôsége
fontos élelmiszeripari gyártási követelmény.

Hôállóság, hôsokk ellenálló képesség
Hûtôkben, fagyasztókban, sütôkben szélsôséges hômér-
sékleti hatásoknak kell ellenállnia a padlóbevonatnak. 

Rövid technológiai idôk
A kivitelezésre fordítható idô szükségessé teheti rövid
technológia idôvel használható anyagok alkalmazását.

Referenciák alkalmazási területek szerint

Húsipar: vágóhidak, feldolgozó üzemek 

Szeszipar (bor, sör), üdítôipar 

Sütô- és édesipar, tésztakészítés 

Gyártás, nedves technológia

■ Jó kopás- és ütésállóság
■ Magas vegyi ellenálló képesség
■ Hô- és hôsokkállóság
■ Csúszásmentesség, biztonság
■ Egyszerû tisztíthatóság
■ Tartósság
■ Esztétika

Normál és hideg raktárak

■ Jó kopás- és ütésállóság
■ Hô- és hôsokkállóság
■ Csúszásmentesség, biztonság
■ Egyszerû tisztíthatóság
■ Tartósság
■ Esztétika



Co
ns

tru
ct

io
n

Sikafloor®

padlórendszerek

Ipari padlóbevonatok 
élelmiszeripari üzemekben

Referenciák alkalmazási területek szerint

Az Ön Sika képviselôje:
Je len is mer te tô anyag ban kö zölt ada tok (leg jobb tu do má sunk
sze rint) meg fe lel nek a nyom dá ba adás idô pont já ban ren del ke -
zés re ál lók nak. Az anya gok fo lya ma tos fej lesz té se mi att a vál toz -
ta tás jo gát a Si ka Hun gá ria Kft. fenn tart ja. Az is mer te tô anya gát
szak em be reink nagy gon dos ság gal ál lí tot ták össze, az elô for-
 du ló saj tó hi bá kért fe le lôs sé get nem vál la lunk. Ki ad vá nyunk tá jé -
koz  ta tó jel le gû, kér dé ses eset ben kér jük for dul jon szak ta ná csa -
dó ink hoz.

20
10

/0
2.

 ©
 S

ik
a 

Hu
ng

ár
ia

 K
ft.

Tejipar és sajtüzemek

Raktározás, hûtôházak

rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint

ISO 9001:2008

M
IN

Ô
SÉ

GÜGYI REND
SZER

rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

Sika Hungária Kft. 1117 Bu da pest, Prielle Kornélia u. 6.

Te l.: (+36 1) 371 2020, Fax: (+36 1) 371 2022, www.sika.com, info@hu.sika.com


