
Bezškárová, dekoratívna,polyuretánová podlaha:  
komfort a kreativita v jednom 

floorinG
Sika Comfortfloor® marble fX 



Sika® Comfortfloor® marble fX

roZšírTE KrEATIvITu pri aplikácii podlahy použitím rôzneho aplikačného náradia 
spolu so systémom Sika® Comfortfloor® marble fX system.

Sika® Comfortfloor® marble fX SyStem

KrEATIvITA
Sika® Comfortfloor® marble fX je posledným pu systémom 
z radu výrobkov Sika Comfortfloor®. vďaka novému vývoju 
farbenia základného materiálu Sikafl oor®-3000 fX je možné 
vytvoriť veľké množstvo štruktúr a vzorov počas zabudovania. 
v závislosti od typu použitého náradia je možné vytvoriť od 
najjemnejšej štruktúry až po dizajn podobajúci sa mramoru. 
profesionálni aplikátori sú schopní navrhnúť podlahu na mieru 
a v rôznych farebných odtieňoch pre konkrétny objekt. Sika® 
Comfortfloor® marble fX spĺňa najvyššie požiadavky pre 
komfort podlahy ako aj technické požiadavky ako sú napr. 
odolnosť proti oteru a mechanickému poškodeniu. 

mATný vZhĽAd podlAhy
Súčasťou Sika® Comfortfloor® marble fX je nový krycí / uzat-
várací náter Sikafl oor®-306 W, ktoý systému dáva matný, ele-
gantný vzhľad a umožňuje ľahké čistenie bezškárovej podlahy.

Sikafl oor®-3000 FX – noSnÁ vrSTvA SySTému 
Sika® ComfortFloor® marble FX SySTEm
novo vyvinutá nosná vrstva má mnoho výhod pre užívateľov 
podlahy, ako aj pre profesionálnych aplikátorov počas realizá-
cie podlahy: 

 � 2-komponentný, alifatický pu
 � Bez obsahu rozpúšťadiel
 � Samonivelačná
 � veľmi nízke voC emisie
 � komfortná
 � príjemne teplá
 � trvalo elastická
 � dobrá mechanická odolnosť
 � veľmi vysoká odolnosť proti žltnutiu
 � dekoratívny dizajn vďaka špeciálnym plávajúcim pigmentom
 � jednoduchá aplikácia

Sikafl oor®-306 W – uZATvÁrACí nÁTEr SySTému 
Sika® ComfortFloor® marble FX SySTEm
Sikafl oor®-306 W je výsledkom najnovších výskumov a 
rozširuje radu produktov Sika® Comfortfloor®. jeho vzhľad je 
ešte matnejší, ako pri existujúcich uzatváracích náteroch, čím 
sa dosahuje extra elegantný vzhľad povrchu a zdôrazňuje sa 
výnimočnosť Sika® Comforfloor® marble fX. je elastický, čo mu 
dáva vysokú odolnosť proti poškodeniu bodovým zaťažením. 
hlavné vlastnosti:  

 � 2-komponentný, alifatický pu
 � veľmi nízky obsah voC a zápach
 � materiál na vodnej báze
 � jednoduchá aplikácia
 � dobrá odolnosť proti uv a žltnutiu
 � elastický, odolný proti bodovému zaťaženiu
 � jednoduché čistenie a údržba

riešenie s túžbou po dizajne 

vrstva produkt

1. podkladný náter Sikafl oor®-150/-151

2. nosná vrstva Sikafl oor®-3000 fX

3. krycí náter Sikafl oor®-306 W
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Wild orchidinšpirácie z nášho okolia.
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STrEšné SySTémypodlAhové SySTémy hydroIZolAčné SySTémy

SySTémy nA oprAvu  
A oChrAnu BETónu

SySTémy nA ZoSIlovAnIE
noSnýCh KonšTruKCIí

TmElEnIE A lEpEnIE

www.carbodur.sk
https://www.facebook.com/SikaSlovensko
https://www.youtube.com/ SikaSlovensko

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

www.sika.sk
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Sika SyStémy od základov až po StreChu


