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TRVALO UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIA 
VÄČŠÍ PRÍNOS, MENŠÍ DOPAD
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Trvalo udržateľné riešenia – väčší prínos, menší dopad

Väčší prínos
 ́ Sika ComfortFloor® zabezpečuje vysokú kvalitu života vďaka 
skvelým akustickým parametrom a voľnosti pri projektovaní.

 ́ Sika ComfortFloor® je robustný a vďaka svojmu dokonalému 
spojeniu s betónom vytvára monolitickú podlahu.

 ́ Sika ComfortFloor® je biologicky odolná podlaha, ktorá sa ľahko 
čistí a je odolná voči používaniu čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov.

 ́ Sika ComfortFloor® prispieva k získaniu bodov v rôznych 
programoch zelených budov.

Menší dopad
 ́ Sika ComfortFloor® má nižšiu uhlíkovú stopu, pretože zvyčajne 
nevyžaduje podkladovú vyrovnávajúcu vrstvu.

 ́ Sika ComfortFloor® nevyžaduje použitie lepidiel.
 ́ Sika ComfortFloor® se ľahko čistí, pretože je bez škár.

Väčší prínos
 ́ Sikafloor® PurCem® je vysoko odolný voči chemikáliám, 
mechanickému namáhaniu a teplotným šokom.

 ́ Sikafloor® PurCem® prispieva k získaniu bodov v rôznych 
programoch zelených budov.

Menší dopad
 ́ Sikafloor® PurCem® realizovaný v hrúbke nepresahujúcej 6 mm 
má vysoko nadpriemernú tepelnú odolnosť.

 ́ Sikafloor® PurCem® má bezškárový povrch, ktorý si vyžaduje 
menej náročné čistenie a údržbu, čo znižuje spotrebu energie 
a čistiacich prostriedkov.

 ́ Sika® PurCem® Gloss má nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní 
s inými konkurenčnými technológiami.

PRÍSPEVOK SPOLOČNOSTI SIKA 
K UDRŽATEĽNEJ VÝSTAVBE

VEREJNÉ BUDOVY POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

Väčší prínos – menší dopad

SYSTÉMY Sikafloor® SPĹŇAJÚ VAŠE ESTETICKÉ 
A TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

PRIEMYSELNÁ PODLAHA KTORÁ VYDRŽÍ

Poskytovanie špičkových riešení – benefit pre našich 
zákazníkov a príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju
Sika je rozhodnutá byť priekopníkom udržateľných riešení, ktoré 
reagujú na globálne problémy, a dosiahnuť ich s čo najnižším 
dopadom na zdroje.
Sika se venuje trvalo udržateľnému vývoju a preberá 
zodpovednosť za poskytovanie udržateľných riešení, vedúcich 
k zlepšeniu využitia materiálových zdrojov, vody a zvýšeniu 
energetickej účinnosti na stavbe i v doprave.

Sika sa usiluje o to, aby jej výrobky, systémy a riešenia vytvárali 
spoločne s celým hodnotovým reťazcom a počas celej doby 
životnosti výrobkov hodnotu pre všetky zainteresované strany. 
Vzniknutý prínos ďaleko prevažuje nad dopadmi súvisiacimi 
s výrobou, distribúciou a používaním. Sika sa zaväzuje merať, 
zlepšovať a informovať o vytváraní udržateľných hodnôt. 
„Väčší prínos, menší dopad“ sa týka záväzku spoločnosti 
voči všetkým zainteresovaným stranám, maximalizovať 
hodnotu svojich riešení a znižovať spotrebu zdrojov a dopadov 
na spoločnosť. 



3
PODLAHY

Trvalo udržateľné riešenia – väčší prínos, menší dopad

Väčší prínos
 ́ Sikafloor® CR (čistá prevádzka) nepotrebuje žiadne doplnkové 
lepidlá, podkladové vrstvy alebo hydroizolačné fólie.

 ́ Sikafloor® CR je bezškárový – nemá žiadne škáry alebo zvary.
 ́ Sikafloor CR prispieva k získaniu bodov v rôznych programoch 
zelených budov.

 ́ Sika ponúka celú škálu podláh, náterov a tmelov určených pre 
čisté prevádzky: Sikafloor®, Sikagard® a Sikaflex®. 

Menší dopad
 ́ Systémy Sikafloor®, Sikagard® a Sikaflex® CSM (materiál 
vhodný pre čisté prevádzky) majú veľmi nízku molekulárnu 
kontamináciu ovzdušia, takže zabezpečujú najčistejšie ovzdušie 
v čistých prevádzkach.

 ́ Sikafloor® CR má nižšie energetické požiadavky v porovnaní 
s konkurenčnou podlahou z PVC so zvýšenou odolnosťou proti 
pošmyknutiu.

Väčší prínos
 ́ Sikafloor® má skvelý estetický vzhľad.
 ́ Sikafloor® sa ľahšie čistí a udržiava v porovnaní s asfaltom.
 ́ Sikafloor® chráni betón a zabraňuje presakovaniu vody 
a chloridov.

 ́ Sikafloor® prispieva k získaniu bodov v rôznych programoch 
zelených budov.

Menší dopad
 ́ Sikafloor® zaťažuje konštrukciu stavby nižšou hmotnosťou 
než asfalt.

 ́ Sikafloor® má počas realizačnej fázy nižšie požadavky 
na energiu a zdroje v porovnaní s asfaltom.

PROSTREDIA ČISTÝCH PREVÁDZOK

PARTNERI A INICIATÍVY PODPOROVANÉ SPOLOČNOSŤOU SIKA (OKREM INÝCH)

PARKOVACIE PRIESTORY

PODLAHA Sikafloor® SCHVÁLENÁ PRE „ČISTÚ PREVÁDZKU” ĽAHKÉ MATERIÁLY PRE VAŠU STAVBU



SIKA - KOMPLETNÝ SORTIMENT PRE 
STAVEBNÍCTVO:

HYDROIZOLÁCIE VÝROBA BETÓNU SANÁCIE A OCHRANA BETÓNU

LEPENIE A TMELENIE PODLAHY STREŠNÉ SYSTÉMY

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE
www.sika.sk

KTO SME
Sika je celosvetovo pôsobiaca spoločnosť v oblasti špeciálnych chemikálií s vedúcim postavením vo 
vývoji a výrobe systémov pre lepenie, tesnenie, tlmenie, zosilňovanie a ochranu v stavebníctve a v 
automobilovom priemysle.
Sika je zastúpená v 97 krajinách sveta a vyrába vo viac ako 190 výrobných závodoch. Viac ako 17.000 
zamestnancov generuje ročné tržby vo výške cca 5,75 mld. švajčiarskych frankov.

Platia Všeobecné obchodné podmienky.
Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním produktu si prosím preštudujte aktuálny 
produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
Rybničná 38/E
831 06 Bratislava
Slovensko

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