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TECHNISCHE FICHE

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
RUBBEREN SCHOKABSORBERENDE MAT, ONDERDEEL VAN DE SIKA® COMFORTFLOOR® RANGE

OMSCHRIJVING
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H is een geprefabri-
ceerde, rubberen, schokabsorberende mat, vervaar-
digd door het aaneenkleven van rubberkorrels met 
een polyurethaan bindmiddel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Speciaal geschikt voor ziekenhuizen, scholen, win-
kels, showrooms, inkomhallen, lobby's, landschaps-
bureaus, musea of residentieel gebruik 

▪

Alleen geschikt voor binnentoepassing▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Blijvend flexibel▪
Schok- en geluidsabsorberend▪
Hoge hardheid▪
Hoge stootweerstand▪
Duurzame, hoogwaardige, schokabsorberende mat▪
Eenvoudige verwerking▪

GOEDKEURINGEN / NORMEN
Eurofins VOS emissie getest volgens AgBB-regeling 
en richtlijnen van het DiBt (AgBB - Comite voor de 
gezondheidgerelateerde evaluatie van bouwproduc-
ten, DiBt - Duits Instituut voor Bouwtechnieken). Be-
monstering, testen en evaluatie zijn uitgevoerd vol-
gens ISO 16000, rapportnr. 771284A.

▪

Brandreactieklasse volgens EN 13501-1, testrapport-
nr. 08-198, Universiteit Gent.

▪

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking Verpakkingseenheid 1 rol 24 m2

Rolbreedte 1,5 m
Rollengte 16 m
Bruto gewicht 67,20 kg/rol

Uiterlijk / Kleur Zwart

Houdbaarheid 5 jaar vanaf de productiedatum

Opslagcondities De rollen horizontaal stockeren in een ruimte waar ze beschermd zijn te-
gen beschadigingen en vrij stromend water.

Dikte ~ 4 mm

Oppervlakte dichtheid 2,7 kg/m2
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SYSTEEMINFORMATIE

Systemen Gelieve de systeemfiche te raadplegen van:
Sika Comfortfloor® PS-65 Naadloze, gladde, monokleurige, 

elastische, geluidsdempende, poly-
urethaanvloerbedekking met lage 
VOS emissie

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur Minimaal +10°C, maximaal +30°C

Relatieve luchtvochtigheid Maximaal 80% 

Dauwpunt Pas op voor condensatie! 
De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal 
dient minimaal 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico op con-
densvorming, opschuiming of witte uitbloeiingen op de vloerafwerking te 
verminderen.

Ondergrondtemperatuur Minimaal +10°C, maximaal +30°C

Vochtgehalte ondergrond ≤ 3 % vocht (gewichtsdelen) 
Testmethode: Sika® Tramex meter, CM-methode of ovendroogmethode 
Geen optrekkend vocht conform ASTM (polyethyleenfolietest)

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische 
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN
Ondergrond kwaliteit & voorbehandeling 
Raadpleeg de werkbeschrijving: “Evaluatie en voorbe-
reiding van de ondergronden voor vloersystemen”. 
Verwerkingsinstructies 
Raadpleeg de werkbeschrijving: “Mengen en toepas-
sen van vloersystemen”.

BEPERKINGEN
Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, paraf-
fine of andere fossiele brandstofbranders, deze ver-
oorzaken grote hoeveelheden, zowel CO2 als H2O wa-
terdamp, die de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. 
Voor het verwarmen gebruik alleen elektrisch aange-
dreven warme lucht ventilatorsystemen.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen 
die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder 
normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een 
veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze 
verordening is niet nodig om het product op de markt 

te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een 
veilig gebruik volg dan de instructies in deze techni-
sche fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat 
dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) 
zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening 
of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het 
Europees Agentschap voor chemische stoffen in con-
centraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGRONDKWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon en droog te zijn, en vrij 
van alle contaminaties zoals vuil, olie, vet, coatings en 
oppervlaktebehandelingen enz. Voordat het product 
wordt aangebracht moet alle stof en losse, onsamen-
hangende bestanddelen volledig van alle oppervlak-
ken verwijderd worden, bij voorkeur met behulp van 
een industriële stofzuiger. De treksterkte van de on-
dergrond dient minimaal 1,5 N/mm2 te zijn. Bij twijfel 
vooraf een proefvlak uitvoeren.

VERWERKING

Rol de Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H uit in de 
natte Sikafloor® Comfort Adhesive en druk deze aan 
met een tapijt- of linoleumroller (gewicht 20 kg) gedu-
rende de kleeffase. Voor meer gedetailleerde informa-
tie, gelieve de technische fiche van de Sikafloor® Com-
fort Adhesive te raadplegen.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot 
land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische 
fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmo-
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gelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met 
betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van 
Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt 
op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika 
met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale omstandighe-
den in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, 
onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse 
zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend 
met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van 
deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelin-
gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De ge-
bruiker van het product moet de verenigbaarheid van 
het product testen voor de beoogde toepassing en 
doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigen-
schappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou 
in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden ge-
bracht, in de veronderstelling van een uitvoering die 
niet conform is met onze inlichtingen. De eigendoms-
rechten van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige 
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen 
altijd de meest recente uitgave van de lokale techni-
sche fiche te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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