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



EEN PROFESSIONELE OPLOSSING 
VOOR EEN PERFECT INTERIEuR
Sika ComfortFloor®
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Ongelooflijk maar waar: Zo goed zien Sika ComfortFloor® oplossingen eruit in het echte leven!
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Sika ComfortFloor® is meer dan zomaar 
een stijlvolle vloer. Mensen worden 
ondergedompeld in een universum met 
een coole uitstraling, maar een warme 
sfeer. Sika polyurethaan wordt vloeibaar 
aangebracht op de vloer voor een naad-
loos resultaat – om u te helpen bij  
het realiseren van de allermodernste 
creatieve concepten.  
Sika ComfortFloor® is geurloos, oplos-
middelvrij en anti-allergisch omdat zich 
geen stof of bacteriën kunnen vast-
hechten aan het gladde polyurethaan 
oppervlak.  

De vloer is bovendien onderhoudsvrien-
delijk, duurzaam en slijtbestendig. 

Voordelen van Sika ComfortFloor®:
 ́ Onbeperkte creativiteit bij het ontwerp
 ́ Naadloos
 ́ Geurloos
 ́ Oplosmiddelvrij
 ́ Glad gesloten oppervlak, gemakkelijk  

te reinigen
 ́ Anti-allergisch
 ́ Voelt warm aan
 ́ Brandwerend
 ́ uV-bestendig en kleurvast
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EEN TOTAAL NIEuW uITERLIjK 
VOOR RESIDENTIëLE GEBOuWEN
MET Sika ComfortFloor®

Een huis is als het ware het kasteel van een gezin en de vloer 
is een essentieel onderdeel van een comfortabele, veilige leef-
ruimte. Sika ComfortFloor® biedt een hele waaier van warme, 
duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossingen.
 
Sika ComfortFloor® biedt een unieke combinatie van modern 
design en absolute leefbaarheid, afgestemd op de stijl en het 
uiterlijk van de woonkamer, de warme stilte van de slaapkamer 
of de duurzaamheid en prestaties van de badkamer en keuken.
 
Sika ComfortFloor® voor uw huis - in bijna elke kleur.

Linksboven: De naadloze, duurzame stijl van een 
Sika ComfortFloor® is ideaal voor een professionele 
keuken – in dit geval een Sikafloor® PS27 System. 
Onder: Een moderne en warme slaapkamer dankzij 
het Sikafloor® PS25 systeem.
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Links: Stijlvolle elegantie voor de woonkamer – in 
vrijwel elke kleur (in dit geval een Sikafloor® PS23 
System).Boven: Dit is meer dan zomaar een mooie 
badkamer; het is een badkamer met het Sikafloor® 
PS23 systeem.
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Sika ComfortFloor®, EEN ERKENDE 
OPLOSSING VOOR COMMERCIëLE 
EN OPENBARE RuIMTES

Sika ComfortFloor® is aanwezig in een indrukwekkende  
hoeveelheid openbare ruimtes en gebouwen.  Het systeem 
staat bekend om zijn duurzaamheid en aantrekkelijke uiterlijk, 
maar het is ook functioneel en levert uitstekende prestaties.
 
De Sikafloor® PS23, PS24, PS 25, PS26 en PS27 systemen  
bieden verschillende voordelen, zoals minder geluidsoverlast, 
een betere weerstand tegen vocht en chemicaliën en een  
hogere slijtbestendigheid voor druk bezochte ruimtes en  
zware meubels.

Sika ComfortFloor® wOrdt Vandaag geBruikt in  
taLrijke  OmgeVingen:

 ́ Kantoren
 ́ Handelszaken
 ́ Ziekenhuizen
 ́ Zorginstellingen
 ́ Hotels en restaurants
 ́ Musea
 ́ Bibliotheken
 ́ Scholen
 ́ Kinderopvangverblijven
 ́ Scholen en universiteiten
 ́ Sportcentra
 ́ Theaters en filmstudio's

Boven: Een aantrekkelijke vloeroplossing voor een 
reisbureau in Stuttgart, Duitsland. Onder: Business 
Incubator 27 in Parijs, Frankrijk koos voor een  
duurzame en moderne vloer.
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Linksboven: Een learning & development center in 
Hasselt, België was op zoek naar een vloer die aans-
loot bij de hedendaagse architecturale stijl. Boven: 
Een duurzame en gemakkelijk te onderhouden vloer 
voor een middelbare school in Namen, België. Onder: 
Een school Weggis, Zwitserland koos voor een vloer 
met een superieure akoestiek voor de hal.
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Boven: Deze apotheek in Schoeftland, Zwitserland 
vertrouwt op de duurzaamheid van Sika Comfort- 
Floor®. Linksonder: Bewezen succes in handels-
zaken; hier in een coffeeshop in Waterloo, België. 
rechtsonder: Intensief klantverkeer is geen 
probleem in kledingwinkel Krause in het Sihlcity 
shoppingcenter in Zürich, Zwitserland.

Sika ComfortFloor®, EEN ERKENDE 
OPLOSSING VOOR COMMERCIëLE 
EN OPENBARE RuIMTES  
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Linksboven: Elegante en bescheiden achtergrondkleur voor 
tentoongestelde schilderijen en beelden in een museum in Brussel, 
België. 
rechtsboven: De duurzame Sika ComfortFloor® speelt een  
hoofdrol in de Bavaria Filmstudio in München, Duitsland.  
Onder: Deze vloer in het IISPA Sportcentrum in Almelo, Nederland 
is duurzaam, helder van kleur en slijtbestendig.
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Linksboven: Een spoedafdeling in 
York, Engeland met een gemakkelijk 
te reinigen en te ontsmetten vloer-
oplossing. rechtsboven: De vloer met 
veelzijdige prestaties is perfect voor 
een medische bibliotheek in Düssel-
dorf, Duitsland. Links: De vloer ziet er 
cool uit, maar voelt warm aan; in een 
psychiatrische instelling in Pfäfers, 
Zwitserland.

Sika ComfortFloor®, EEN ERKENDE 
OPLOSSING VOOR COMMERCIëLE 
EN OPENBARE RuIMTES 
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Boven: Sterk genoeg voor een school, 
in Weggis, Zwitserland. Onder: De 
vloer van de kleedkamer is volledig 
vochtbestendig en ziet er bovendien 
goed uit; Morschwil, Zwitserland.

((leisure: film studio))
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WAT DE KLANTEN ZEGGEN OVER
Sika ComfortFloor®

We kochten enkele maanden geleden een houten huis van 80 jaar oud. 
En het zag er ook echt 80 jaar uit. Dankzij de Sika ComfortFloor® is de 
gehele ruimte echter veel lichter, maar ook modern en leefbaar gewor-
den. Mijn vrouw en ik zijn bijzonder trots op de geel-groene kleur die zij 
heeft gekozen - en perfect aansluit bij de houten wanden en de trap!
andreaS BOmmer 
Huiseigenaar, Brienz, Zwitserland 

gedurfd, maar subliem: Deze drie foto's laten 
zien hoe een moderne, kleurrijke vloeroplossing 

Sikafloor® PS 23 kan worden gecombineerd met 
een traditionele – en zeer herkenbare – buitenkant 

om zo een modern interieur te creëren (Brienz, 
Zwitserland).



13
Sika ComfortFloor®  VOOR PROFESSiONaLS 

PERFECTiE WaS NOG NOOiT ZO DiCHT BiNNEN HaNDBEREik

arChiteCten OVer Sika ComfortFloor®

INNOVATIEF uITERLIjK
Ik ben gefascineerd door de natuurlijke en  
naadloze uitstraling van het vloeroppervlak. 
Omdat het vloermateriaal in vrijwel elke kleur 
verkrijgbaar is, kan ik alle kanten uit met het 
ontwerp; ik kan schilderen als een kunstenaar 
met een penseel en palet! In vergelijking met 
andere vloermaterialen is het uiterlijk van Sika 
ComfortFloor® innovatief; er zijn geen herha-
lende patronen op de vloer zoals bij hout, tegels, 
enz. Geen naden, maar een uitgestrekt kleurop-
pervlak. Dit is volgens mij de perfecte oplossing 
voor grote ruimten.

Bing meng 
Hoofdvennoot en CEO, erkend architect 
Yuanzheng International Engineering Company, 
Tianjin, China

BIjZONDER FuNCTIONEEL 
EN HYGIëNISCH
Dit hygiënische en naadloze vloermateriaal is 
ideaal voor ziekenhuizen. Het is ook bestand  
tegen water en chemicaliën – waardoor het ge-
makkelijk te reinigen en te onderhouden is. De 
vloer is ook ideaal voor druk bezochte ruimtes 
onderhevig aan belasting door mensen en kar-
retjes, zoals een lobby. Naast de functionele 
voordelen biedt ook het kleurenpalet een belang-
rijke meerwaarde, omdat een ziekenhuis nu meer 
aanvoelt als een thuis dankzij de vrolijke sfeer.

jieming maxweLL 
Erkend architect, Sydney, Australia 

EENVOuDIG INSTALLATIE
Ideaal voor vloerrenovatie. Het Sika Comfort-
Floor® systeem kan dankzij zijn geringe dikte 
gemakkelijk op veel ondergronden worden  
toegepast. Een dikte van slechts 3-5 mm vol-
staat. Het Sika systeem is zelfs gemakkelijk toe 
te passen op moeilijke punten zoals rond een 
dakraam op de benedenverdieping.

BrunO PLaSSaiS  
Directeur, Floor Design, Parijs, Frankrijk 



Gekleurde bovenlaag
Basislaag 

Primer

Transparante bovenlaag
Kleurvlokken
Glanzende basislaag 

Poriënvuller
Rubber mat
Kleefmiddel

STANDAARD

GLAD

OF DECORATIEF

OF ZACHT AKOESTISCH

Sika ComfortFloor® LAYER SYSTEEM

OPTIES BOVENLAAG

OPTIES ONDERLAAG
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Sika ComfortFloor® systemen zijn verkrijgbaar met een reeks variabele kenmerken, zoals akoestiek, duurzaamheid, slijtage 
en oppervlakte-elasticiteit. Hier volgt een overzicht van elk systeem:

DE TECHNOLOGIE ACHTER 
Sika ComfortFloor®

VergeLijking tuSSen SyStemen PS23 PS24 PS25 PS26 PS27

Standaard

Decoratief 

Akoestisch

 
SeLeCtiegidS

Woonkamer *** *** * * *

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

Keuken ** ** * * ***

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

* GESCHIKT     ** GOED     *** uITSTEKEND
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VergeLijking tuSSen SyStemen PS23 PS24 PS25 PS26 PS27

Standaard

Decoratief 

Akoestisch

 
SeLeCtiegidS

Woonkamer *** *** * * *

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

Keuken ** ** * * ***

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

geZOnde BinnenLuCht
Sika ComfortFloor® is geurloos tijdens de toepas-
sing en het gebruik en het voldoet aan alle lucht-
kwaliteitsnormen 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 omvatten allemaal 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 commerciële 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 reinigings-
middelen. 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.

de kLeuren Van Sika ComfortFloor®

Vraag uw Sika-vertegenwoordiger naar de volledige 
Sika ComfortFloor® kleurenkaart.

CertiFiCeringSSyStemen VOOr grOene 
geBOuwen
Sika ComfortFloor® scoort goed in het kader van 
certificeringssystemen voor groene gebouwen en 
de LEED-certificering. Sikafloor® PS25 en PS26 
systemen verminderen ruis en scoren goed op het 
gebied van Bouwakoestiek in de HQE (Frankrijk) en 
de DGNB (Duitsland) milieuprogramma's. Sika 
Sika ComfortFloor® systemen worden geïnstalleerd 
zonder kleefmiddel of onderlaag, wat leidt tot een 
lagere ecologische voetafdruk in vergelijking met 
traditionele systemen zoals elastische vloerbedek-
king in pvc.



WERELDWIjDE LOKALE AANWEZIGHEID

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, water- 
dichting, demping en structurele versterking. Het productengamma van 
Sika omvat hoogwaardige betonhulpstoffen, speciale mortels, lijmen, 
afdichtingsmiddelen, demping, structurele versterking, gietvloeren, daken 
en waterdichtingssystemen.

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.

www.sikafloor.be

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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