
Sika ComfortFloor®  
VOOR UW HUIS
PERFECTIE WAS NOG NOOIT ZO 
DICHT BINNEN HANDBEREIK



2
Sika ComfortFloor® VOOR UW HUiS
PERFECTiE WaS NOG NOOiT ZO DiCHT BiNNEN HaNDBEREik

LEVEN IN PERFECTIE
Sika ComfortFloor® IN UW HUIS

Sika ComfortFloor® is meer dan zomaar een vloer. Mensen worden ondergedompeld 
in een universum met een coole uitstraling, maar een warme sfeer. Een kunstzinnig 
universum met een vrijwel eindeloze waaier van kleuren. Laat u verleiden door de 
illusie van een eindeloos oppervlak. Sika ComfortFloor® systemen bieden een volledig 
naadloze vloer in elke gewenste kleur, die onderhoudsvriendelijk, duurzaam en slijt-
bestendig is, maar toch zacht en comfortabel aanvoelt. We kunnen u nog veel meer 
vertellen, maar laat de beelden voor zich spreken …
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De woonkamer is de etalage van het huis. Alles begint en 
eindigt met de vloer; deze moet perfect zijn. Perfect design, 
perfecte pasvorm, perfecte kleur en absolute precisie in zijn 
geheel. Het is een unieke combinatie van modern design en 
absolute leefbaarheid – leuk om op te lopen, zacht om aan te 
raken, gemakkelijk om schoon te maken  en geen scheuren of 
naden.

Uw huis zal nooit meer helemaal hetzelfde zijn met Sika  
ComfortFloor®. Het systeem biedt een volledig naadloze vloer 
in elke gewenste kleur, die onderhoudsvriendelijk, duurzaam 
en slijtbestendig is, maar toch zacht en comfortabel aanvoelt.  

KieS voor Sika ComfortFloor® voor de beSte  
reSultaten in de woonKamer. de Kleur bepaalt  
u helemaal zelF.

U HEBT OOG VOOR DESIGN, U STELT HOGE EISEN.  
Sika ComfortFloor® IN DE WOONKAMER.

voor een stijlvolle toets: Een woonhuis in Nederland. Het Sikafloor® PS23 systeem werd als vloer gebruikt in de woonkamer.
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Wilt u echt een comfortabele ruimte creëren die er ook prachtig 
uitziet? Een slaapkamer met een volledig naadloze en door-
lopende vloer maakt indruk. Niet in het minst op uw voeten: 
Sika ComfortFloor® is warm en zacht voor blote voeten. Het 
systeem helpt ook ruis te verminderen en maakt de hele kamer 
rustiger. De ideale oplossing voor een slaapkamer. 

De zachtheid en de akoestische prestaties van Sika  
ComfortFloor® kunnen worden gewijzigd op basis van het  
systeem dat u kiest. De vloer draagt in elke configuratie bij aan 
een schoon interieur en een gemakkelijke ademhaling.

Stel hoGe eiSen voor uw SlaapKamer. laat u leiden 
door uw voeten – en KieS uit een hele waaier van 
Kleuren ...

DE PERFECTE VLOER VOOR EEN GOEDE NACHTRUST. 
Sika ComfortFloor® IN DE SLAAPKAMER.

Geweldige start: Het ideale begin van de dag: ontwaken op een warme, comfortabele vloer ... en daarna een heerlijk bad, in een badkamer die 

ook is uitgerust met een Sikafloor® PS25 System.

LEVEN IN PERFECTIE
Sika ComfortFloor® IN UW HUIS
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Het leven speelt zich af in de keuken. Lifestylestudies tonen 
aan dat we een groot deel van onze tijd thuis in de keuken 
doorbrengen. Dit is ook de plek waar vrienden en familie blijven 
hangen tijdens een maaltijd of een gesprek. Bovendien staat 
de keuken centraal in de esthetische en technologische innova-
ties voor het huis. 

Sika ComfortFloor® is de innovatieve en esthetische oplossing 
bij uitstek voor uw keuken. Het is een stijlvolle en krachtige 
uiting van uw levensstijl en goede smaak.  Een naadloze en 
perfect gladde waterdicht, slijtvast, antislip en gemakkelijk 
schoon te maken vloer – is de perfecte aanvulling op, nou ja, 
een fantastisch diner! 

Stel hoGe eiSen voor uw KeuKen. de Kleur 
van de vloer Kan ooK worden aanGepaSt aan het 
interieur van uw KeuKen.

DE VLOER BEPAALT DE STIJL. DE MAALTIJD ZET DE TOON Sika 
ComfortFloor® IN DE KEUKEN.

Groter en beter: De naadloze, duurzame stijl van een Sika ComfortFloor® is ideaal voor een professionele keuken – in dit geval een Sikafloor® PS27 System.
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MOOI UITERLIJK EN HOOGWAARDIGE PRESTATIES  
Sika ComfortFloor®  IN DE BADKAMER

U kunt met uw eigen ogen zien dat de Sika ComfortFloor®  
er geweldig uitziet. En hij voelt bovendien geweldig aan uw  
voeten. Maar de vloer biedt ook in de badkamer grootse pres-
taties. De naadloze vloer moet bestand zijn tegen een vochtige 
omgeving, en antislip zijn, zowel in natte als droge toestand. 
Tot slot is het gemakkelijk om hem schoon en hygiënisch te 
houden. De vloer levert keer op keer perfecte prestaties.

Sika ComfortFloor® wordt aangebracht als een vloeistof en 
hardt uit tot een volledig naadloze, gladde vloer zonder scheuren, 
gaten of naden waarin vuil en bacteriën zich kunnen verbergen 
– zelfs bij veranderingen in kleur of ontwerp tussen de vloer en 
de muren. Het is een perfect hygiënische oplossing.

KieS voor Sika ComfortFloor® voor de beSte  
reSultaten in de badKamer. de Kleur van de vloer 
Kan ooK worden aanGepaSt aan de tint van de  
muren.

ook handig: Een mooie, naadloze badkamervloer is goed voor het hele gezin – in dit geval een Sikafloor® PS23 System.
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Gekleurde bovenlaag
Basislaag 

Primer

Transparante bovenlaag
Kleurvlokken
Glanzende basislaag 

Poriënvuller
Rubber mat

Kleefmiddel

STANDAARD

GLAD

OF DECORATIEF

Sika ComfortFloor® LAYER SYSTEEM
OPTIES BOVENLAAG

OPTIES ONDERLAAG

OF ZACHT AKOESTISCH

Gezonde binnenluCht
Sika ComfortFloor® is geurloos tijdens de toepassing en het 
gebruik en het voldoet aan alle luchtkwaliteitsnormen met  
betrekking tot de emissie van vluchtige organische stoffen 
(VOS), die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid 
en het milieu. 

Superieure aKoeStieK
Sikafloor® PS25 en PS26 systemen zijn voorzien van een extra 
akoestische onderlaag om het geluid te helpen dempen.  
Sikafloor® PS23, PS24, PS25 en PS26 systemen zijn allemaal 
voorzien van een zacht elastisch materiaal dat de echo en het 
storende geluid van voetstappen en vallende voorwerpen  
vermindert. 

duurzaam & robuuSt
Sika ComfortFloor® is oorspronkelijk ontworpen voor commer-
ciële toepassingen (winkelcentra en ziekenhuizen) en is daarom 

bestand tegen druk voetgangersverkeer, zware meubels en 
slijtage door intensief gebruik, bijvoorbeeld aan ingangen of 
in gangen. De vloer vormt een sterke, naadloze barrière tegen 
binnendringend water en reinigingsmiddelen. Krassen kunnen 
worden behandeld met een reinigingsmiddel of overgeschilderd 
met een nieuwe dunne laag.

Sika ComfortFloor® systemen worden toegepast zonder 
kleefmiddel of onderlaag, wat leidt tot een lagere ecologische 
voetafdruk in vergelijking met traditionele vloersystemen.

andere teChniSChe KenmerKen van 
Sika ComfortFloor® :

 ́ Scoort goed in certificeringssystemen voor groene gebouwen  
 ́ Compatibel met vloerverwarmingsinstallaties
 ́ Niet-absorberend oppervlak ideaal voor badkamers

De Sika ComfortFloor® systemen zijn verkrijgbaar met een reeks variabele kenmerken, zoals akoestiek, duurzaamheid, 
slijtvastheid en oppervlakte-elasticiteit.

TECHNISCH OVERZICHT
Naadloos en harmonieus ontwerp

verGelijKinG tuSSen SyStemen pS23 pS24 pS25 pS26 pS27

Standaard

Decoratief 

Akoestisch

 
SeleCtieGidS

Woonkamer *** *** * * *

Slaapkamer *** *** *** *** *

Keuken ** ** * * ***

Badkamer ** ** *** *** ***

* GESCHIKT     ** GOED     *** UITSTEKEND
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Sika ComfortFloor®
KLEURSELECTIE

De Sika ComfortFloor® is verkrijgbaar in meer dan 70 standaardkleuren. En alsof dat niet volstaat, kunt u uw Sika ComfortFloor® 
in alle klassieke RAL of NCS 1950 kleuren bestellen. Geen enkel ander vloersysteem is verkrijgbaar in zoveel kleuren en biedt u  
zoveel flexibiliteit bij het ontwerpen. Bovendien kan uw vloer worden afgestemd op de kleuren van uw muren.

patronen en aFwerKinG
Voor bepaalde systemen en toepassingen zijn ook specifieke patronen verkrijgbaar. Het Sika ComfortFloor® oppervlak kan een 
matte afwerking of zelfs een artistiek effect krijgen met behulp van speciale penselen en rollen.

tijd om Kleur te beKennen!
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NAADLOZE TOEPASSING MET
Sika Comfortfloor®
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VOOR MEER INFORMATIE OVER
Sika ComfortFloor®:

wie zijn we
Sika Belgium nv maakt deel uit van Sika AG, gevestigd te Baar, Zwitser-
land. Sika is een internationaal bedrijf dat chemische bouwmaterialen 
levert voor bouw en industrie zoals voor windmolens, façades, auto- 
industrie, assemblage van bussen, trucks en railvoertuigen. Sika is leider 
in de ontwikkeling van oplossingen voor verlijming, afdichting, waterdich-
ting, demping en structurele versterking. Het productengamma van  
Sika omvat hoogwaardige betonhulpstoffen, speciale mortels, lijmen, 
afdichtingsmiddelen, demping, structurele versterking, gietvloeren, daken 
en waterdichtingssystemen.

SiKa belGium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België

Contact
Tel.        +32 (0)9 381 65 00
Fax        +32 (0)9 381 65 10
www.sika.be
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d Management System

ISO 9001 / ISO 14001

www.sikafloor.be

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden van 
toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat 
gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.


