
ציפויי רצפה יחודיים לאזורי מגורים, ציבוריים, מסחריים, משרדים, רפואיים ומוסדות חינוך

הדרישות מציפויי רצפה לצורך תפקוד נכון וארוך טווח
Sika®-ComfortFloor סדרת ציפויי

מתאימה לשימוש:
 בכל סוגי המבנים הציבוריים והמסחריים כגון: בתי 

    ספר, מוזיאונים, חנויות, קניונים, פנאי ותרבות, 
    מרפאות ובתי חולים, מוסדות חינוך ובכל מבנה בו 

    נדרש שילוב של עיצוב אדריכלי אינדיבידואלי עם 
    נוחות ושמירה על הסביבה ובני האדם המצויים 

    במבנה.
 כל סוגי המבנים הציבוריים בהם אנשים עומדים 

    ושוהים זמן ארוך והיכן שנדרשת הפחתה 
    משמעותית של רעשי דריכת רגל והעברה של 

    רעשים בין קומות )אקוסטיקה משופרת(. 
 כל המבנים בהם קיימות דרישות מחמירות לפליטת 

    חלקיקים ) V.O.C ( ואשר דורשים התאמה לתקן 
    העולמי "איכות חומרי בניה והשפעתם על בני אדם": 

 .AgBB    

ביצועים ויתרונות:
 נתוני פליטת VOC הנמוכים ביותר הקיימים כיום 

 .)AgBB( .בשוק הציפויים    
 ספיגת רעשים

 הפחתת רעשים
 נוחות להליכה ועמידה ממושכת

 עמידות גבוהה בשחיקה
 עמידות גבוהה בהולם ומשקל

 גישור על סדקים
 דקורטיבית במגוון אפשרויות רחב. 

 גישור על סדקים

יתרונות בביצוע  וחסכון בעלויות:
 קל ליישום

 גמישות בסוגי המערכת השונים מספקים מגוון   
    פתרונות המתאימים למגוון עיצובים, דרישות 

    ומסגרת עלויות. 
 רצפה אחידה ומפולסת ללא תפרים. 

 גמישות בגוונים. ניתן להחליף את גוון הצבע העליון 
    על פי דרישה. 

ריכוז VOC/AMC נמוך ביותר. בהתאמה לתקן ISO 14644 חלק 8. 

עמידות מוכחת כנגע גלגלי פלסטיק וגומי הנפוצים בכיסאות משרדיים

עמידות מצויינת לרעשי הליכה ובידוד אקוסטי. 
נוחות גבוהה במיוחד

מערכת על בסיס מים, ידידותית לסביבה ואינה מכילה סולבנטים. מוצרים חסרי ריח. מאושרים 
למגע עם מזון ומי שתיה. 

ציפויים קלים לניקיון ואחזקה. 

עמידות באש. לפרטים יש לעיין בדוחות הבדיקה. 

זמין במבחר גוונים גדול במיוחד. 

מערכת Comfort בסיס

ציפוי חלק בגימור צבעוני מט-
משי ואלסטי. אקולוגי. 

ציפוי חלק בגימור דקורטיבי 
מט-משי ואלסטי. אקולוגי. 

ציפוי חלק בגימור צבעוני 
מט-משי ואלסטי בשילוב בידוד 

ונוחות מירבית. אקולוגי.  

מערכת Comfort בסיס
דקורטיבית

מערכת Comfort פרומערכת Comfort פרו
דקורטיבית

ציפוי חלק בגימור דקורטיבי 
מט-משי ואלסטי בשילוב בידוד 

ונוחות מירבית. אקולוגי. 

מבנה המערכת:
שכבת יסוד:

סיקפלור 156 / סיקפלור 161
שכבת בסיס:

סיקפלור 330
צבע עליון:

305W סיקפלור

סה"כ מערכת:
2.5-3.0 מ"מ

מבנה המערכת:
שכבת יסוד:

סיקפלור 156 / סיקפלור 161
שכבת בסיס:

300N סיקפלור
שכבת פיזור:

שבבים צבעוניים
Colored Flakes

סילר שקוף עליון:
304W סיקפלור

סה"כ מערכת:
2.5-3.0 מ"מ

מבנה המערכת:
דבק:

Comfort Adhesive סיקפלור
שטיח גומי מבודד:

סיקפלור קומפורט
Regupol 6015 H

שכבת אטימה:
Pore Filler סיקפלור

שכבת בסיס:
סיקפלור 330

צבע עליון:
305W סיקפלור

סה"כ מערכת:
6.0-8.0 מ"מ

מבנה המערכת:
דבק:

Comfort Adhesive סיקפלור
שטיח גומי מבודד:

סיקפלור קומפורט דקורטיבי
Regupol 4580

שכבת אטימה:
Pore Filler סיקפלור

שכבת בסיס:
300N סיקפלור

שכבת פיזור:
שבבים צבעוניים
Colored Flakes

סילר שקוף עליון:
304W סיקפלור

סה"כ מערכת:
6.0-8.0 מ"מ

ביצועים

Sika Comfort Floor מערכות

מערכת פרומערכת בסיס
מערכת בסיס - 

דקורטיבית
מערכת פרו 
דקורטיבית

סוג השימוש

מבנים 
פרטיים

XXXX

מבנים 
ציבוריים

XXXX

מבנים 
תעשייתיים

)X()X(

6.0-8.0 מ"מ2.5-3.0 מ"מ6.0-8.0 מ"מ2.5-3.0 מ"מעובי המערכת

מבחר גוונים בלתי מוגבל )למעט מקרים חריגים(גוונים

ע”פ דף מידע טכניע”פ דף מידע טכניע”פ דף מידע טכניע"פ דף מידע טכניניקיון

Bfl.S1Bfl.S1Cfl.S1Cfl.S1עמידות באש

R10R10R10R10מניעת החלקה

טובה מאדטובה מאדטובה מאדטובה מאדהפחתת רעשי נפילה והליכה

רמת VOC של שכבת הבסיס 
ושל הצבע העליון לפי תקן 

 ISO 16000-6 ותקן EN-13419
לאחר 28 יום )לפי דרישות ה 

 .)AgBB

עבר בהצלחהעבר בהצלחהעבר בהצלחהעבר בהצלחה

טובה מאדטובה מאדטובה מאדטובה מאדעמידות בשחיקה

לפי טבלת עמידות עמידות כימית
SikaFloor מוצרי

לפי טבלת עמידות 
SikaFloor מוצרי

לפי טבלת עמידות 
SikaFloor מוצרי

לפי טבלת עמידות 
SikaFloor מוצרי

עמידות לבדלי סגריות בוערות 
EN 1399 לפי תקן

טובה מאדטובה מאדטובה מאדטובה מאד

בדיקת עמידות בלחצים סטטיים 
EN 425 לפי תקן

טובה מאדטובה מאדטובה מאדטובה מאד

EN 425 טובהטובהטובהטובהעמידות לגלגלי כסאות

ISO 6272-1 טובה מאדטובה טובה מאדטובהעמידות בהולם לפי

עמידות גוון לאורך זמן )בשימוש 
פנימי(

קיימתקיימתקיימתקיימת

Shore A 67628781קשיחות

ידידותי לסביבה ואינו מזיק לפי 
תקן DIN EN 71 חלק 3

עבר בהצלחהעבר בהצלחהעבר בהצלחהעבר בהצלחה

תאימות עם מערכות חימום תת 
רצפתי

מתאיםמתאיםמתאיםמתאים


