
Podlahové systémy: Sika® Comfortfloor®

Sika at work
Podlahy univerzitnej 
knižniCe v ružomberku





katolícka univerzita v ružomberku otvorila 
akademický rok 2013 naozaj veľkolepo. po 
viac ako dvoch rokoch výstavby otvorila 
multifunkčný viacposchodový objekt 
univerzitnej knižnice, ktorá je centrom 
budúceho študentského campusu. 

knižnicu môžu využívať nielen študenti, ale aj široká 
verejnosť. Je tu spracovaných 150 000 kníh a približne viac 
ako dvojnásobok čaká na zaradenie do knižničného fondu. 
Prevádzka verejne dostupných priestorov knižnice je 
rozložená do 3 nadzemných a 1 podzemného podlažia. Štvrté 
nadzemné podlažie je určené pre klubovú činnosť. 

sika riešenie 
Jednou z požiadaviek investora bolo vybudovanie modernej 
budovy s otvoreným priestorom na rôzne typy podujatí a 
zároveň, aby v nej bol i priestor s kľudným prostredím na 
štúdium. Dekoratívne podlahové systémy Sika Comforfloor® 
tieto požiadavky pomohli splniť. vďaka svojej širokej farebnej 
škály,  opticky rozčlenili budovu do viacerých blokov a 
zároveň oživili presklenný dizajn stavby. 
Dekoratívny podlahový systém sika comfortfloor® je 
trvácne, odolné, pružné a vzhľadovo nápadité riešenie 
podlahových povrchov s vynikajúcou schopnosťou tlmenia 

hluku, čo pre verejnú knižnicu a študovňu je jedna z 
najdôležitejších požiadaviek. 
Aplikátor na čistý, suchý a mechanicky očistený podklad 
valčekom naniesol podkladný náter sikafloor®-156. Po 
jeho vytvrdnutí nalial a stierkou natiahol samonivelačnú 
polyuretánovú živicu sikafloor®-330 v danom farebnom 
odtieni a ihličkovým valčekom odstránil vzduchové bubliny. 
na druhý deň bol nanesený polyuretánový matný lak na 
vodnej báze sikafloor®-305 W v rovnakej farbe a nasledujúci 
deň znova ďalšia vrstva. 



PoDLAHY univerZiTneJ knižniCe v 
ružomberku

vyberte si sikafloor® systémy, ktoré 
rešpektujú kvalitu ovzdušia v miestnosti
v dnešných časoch veľa ľudí trávi až 80% svojho času vnútri, či už 
doma, v kacelárii, závode, obchodnom centre, škole, fi tness cen-
tre alebo v dopravnom prostriedku. existuje množstvo iniciatí v 
po celom svete redukovať množstvo emisií voC zo stavebných 
materiálov a tým zlepšiť kvalitu ovzdušia v miestnosti ach. Zisti lo 
sa, že ti eto voC (prchavé organické látky) majú potencionálny 
dlhodobý negatí vny vplyv na zdravie a životné prostredie. všetky 
Sika® ComfortFloor® systémy sú v súlade s najprísnejšími norma-
my na kontrolu emisií voC. sika podlahové systémy pomáhjú 
získať viac bodov v systéme certi fi kácie Green building.

na projekte spolupracovali: 
Architekt: ing. arch. Stanislav Šutvaj

termín realizácie: 
07/2013

legend Das Jagdgebiet der Frauen lag in der nähe.
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Preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov 
pred akýmkoľvek použití m alebo spracovaním našich výrobkov.

Sika SLoVENSko spol.s r.o.
rybničná 38/e
brati slava
Slovensko

kontakt
Telefón  +421 2 49 20 04 11
Fax  +421 2 49 20 04 44
www.sika.sk

Prečítajte si i ti eto vybrané referencie:


