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Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H

Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H 
Gumená nárazová podložka, súčasť systemu                              
Sika ComfortFloor®  Pro 

Popis výrobku Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H je prefabrikovaná gumená nárazová podložka 
vyrobená lepením drvenej gumy s polyuretánovým spojivom. 

Použitie  Vhodné zvlášť do nemocníc, škôl, predajní, predvádzacích miestností, 
vstupných hál, otvorených kancelárií, múzeií alebo obytných priestorov. 

 Iba pre použitie v interiéry. 

Charakteristiky / Výhody  Permanente flexibilné 

 Absorpcia otrasov a zvuku 

 Vysoká tvrdosť 

 Vysoká odolnosť voči nárazu 

 Odolná vysoko kvalitná tlmiaca podložka 

 Jednoduchá na aplikáciu 

Skúšky 
 

Osvedčenia / Normy Emisie Eurofins testované podľa AgBB schémy a príručky DiBt (AgBB- Výbor pre 
posudzovanie bezpečnosti stavebných výrobko pre zdravie, DiBt – nemecký 
institute pre stavebné technológie). Odber vzoriek, testovanie a vyhodnocovanie 
bolo vykonané podľa normy ISO-16000, správa č. 771284A. 

Protipožiarna klasifikácia podľa EN 13501-1 správa č. 08-198, Ghent Univerzita 

Údaje o produkte  

Forma 
 

Farba Čierna 

Balenie  

Hrúbka Šírka Dĺžka Plocha Čistá 
hmotnosť 

Hrubá 
hmotnosť 

4 mm 1.5 m 45 m 67.5 m² 2.7 kg/m² 187 kg/roll 

Priemer rolky  ≈ 50 cm 

Skladovanie 
 

Podmienky skladovania Rolky skladujte horizontálne v prostredí chránenom voči poškodeniu a voči  tečúcej 
vode. 
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Informácie o 
systéme  

Skladba systému Sika ComfortFloor®  Pro: 

Lepidlo: 1 x Sikafloor®-Comfort Adhesive 

Gumená podložka: 1 x Sikafloor®-Comfort Regupol 6015 H 

Porefiller: 1 x Sikafloor®-Comfort Porefiller 

Nosná vrstva: 1 x Sikafloor®-330  

Uzatvárací náter: 1-2 x Sikafloor®-305 W  

Aplikačné detaily  

Príprava podkladu Podkladový betón a cementové potery musia byť pripravené mechanicky 
abrazívnym otryskaním alebo drviacim zariadením na odstránenie cementového 
mlieka, aby sa dosiahol otvorený hladký povrch. 

Slabý betón musí byť odstránený a povrchové chyby ako bubliny a dutiny musia byť 
odhalené. 

Opravy podkladu, vyplňovanie bublín / povrchové vyrovnanie sa musí uskutočňovať 
prostredníctvom vhodných produktov zo Sikafloor®, Sikadur® a Sikagard® . 

Škvrny musia byť odstránené napr. brúsením. 

Všetok prach, voľný a drobivý materiál musí byť úplne odstránený zo všetkých 
povrchov pred aplikáciou, najlepšie kefou a / alebo vysávačom. 

Aplikačné detaily / 
limity  

Teplota podkladu +10°C min. / +30°C max. 

Okolitá teplota  +10°C min. / +30°C max. 

Vlhkosť podkladu < 3% obsahu vlhkosti.  

Skúšobná metóda: Sika®-Tramex meter, CM – merianie alebo metóda sušenia v 
peci. 

Žiada stúpajúca vlhkosť podľa ASTM (Polyetylénová fólia). 

Relatívna vlhkosť 
vzduchu 

80% max. 

Rosný bod Zabráňte vzniku kondenzácie !  

Teplota podkladu a nevytvrdenej podlahy musí byť min 3 °C nad rosným bodom, 
aby sa znížilo riziko kondenzácie alebo kvitnutia na podlahe 

Aplikačné metódy  

Aplikačné metódy / 
náradie 

Rozviňte podložku na mokré lepidlo Sika® Comfort Adhesive a stlačte s Carpet-
linoleum-Roller-om (napr. 20 kg) počas fázy lepenia. 

Detailnejšie informácie viď produktový list Sika®-Comfort Adhesive. 

Čakací čas / 
pretierateľnosť 

Pred aplikáciou Sikafloor®-Comfort Porefiller, po prilepení podložky : 

Teplota podkladu Minimálne Maximálne 

+10°C 12 hodín Žiadne maximum 

+20°C 4 hodiny Žiadne maximum 

+30°C 3 hodiny Žiadne maximum 

Uvedené doby sú približné a môžu sa odlišovať podľa podmienok v okolí, ako sú 
teplota a relatívna vlhkosť vzduchu. 
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Poznámky k aplikácií / 
Limity 

Náradie 
Carpet- and Linoleum-Roller 
„SHARK“ – Fixed-Blade PROFESSIONAL Flooring-Knife 

Odporúčaný dodávateľ náradia: 

TECHNO-Werkzeuge A.E; Vertriebs GmbH 

Dieselstr. 44; 42579 Heiligenhaus, Phone: 02056) 9846-0 

Info@Techno-Vertrieb.de; Homepage: http://www.techno-vertrieb.de/ 

PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Phone: +49 40/5597260, www.polyplan.com 

 

Za určitých podmienok, podlahové vykurovanie alebo vysoká okolitá teplota v 
kombinácii s vysokým bodovým zaťažením, môžu spôsobiť odtlačky v živici. 

Ak je potrebné ohrievanie, nepoužívať plyn, olej, petrolej alebo iné fosílne 
vykurovacie palivá, ktoré produkujú veľké množstvo CO2 a vodných pár, ktoré môžu 
nepriaznivo ovplyvniť výsledný vzhľad a kvalitu povrchu. Na ohrievanie používať iba 
elektrické teplovzdušné ventilátory. 
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Základ hodnôt Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych testov. Tieto hodnoty sa môžu líšiť, čo je mimo našu kontrolu. 

Miestne 
obmedzenia 

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie 
tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny 
produktový list pre presný popis aplikácie. 

Informácie 
o ochrane zdravia 
a bezpečnosti 

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné 
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú 
uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu. 

Právne oznámenia 
Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie 
Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a 
skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za 
normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe 
sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by 
sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre 
konkrétny výrobok. 

 Vyššie uvedené obmedzenia môžu byť prispôsobené konkrétnym miestnym 
zákonom a predpisom. Akékoľvek zmeny tohto vyhlásenia môžu byť 
vykonané len so súhlasom Sika® Corporate . 

 

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava  
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42     e-mail: sika@sk.sika.com 
Fax: 02 / 49 20 04 44     http://www.sika.sk  
 
Redigoval: Ing. Ďuroška 
Dňa: 2.4.2014 


