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Purform® Sikafloor®  
POLYURETHAAN PRODUCTEN

VOLLEDIGE SYSTEEMOPBOUW MET POLYURETHAANPRODUCTEN MET PURFORM®-LABEL

Hoogwaardige prestaties met ultralaag monomeergehalte

SIKA NEEMT ALS TOONAANGEVENDE PRODUCENT van polyurethaan afdichtingen, 
lijmen en vloerproducten de gezondheid en veiligheid van gebruikers van Sikaflex®-, 
SikaTack®- en SikaFloor®-producten zeer serieus. Daarom hebben we een reeks nieuwe 
polyurethaan prepolymeren ontwikkeld met een ultralaag monomeer gehalte.  
Dit om professionals in staat te stellen onze producten onbeperkt te blijven gebruiken.

Bij het werken met chemicaliën moet blootstelling hieraan 
zo veel mogelijk worden beperkt. De Europese Unie heeft 
nieuwe wetgeving aangekondigd om het gebruik van 
polyurethaanproducten verder te beperken. De nieuwe Sika 
Purform®-technologie voldoet ruimschoots aan deze nieuwe 
REACH-wetgeving en bevat niet meer dan 0,1% monomere 
diisocyanaten.

Door gebruik te maken van de Purform®-technologie voor 
hoogwaardige polyurethaanproducten met een ultralaag 
gehalte diisocyanaat-monomeer, bieden we vandaag al een 
oplossing voor de uitdagingen van morgen.

Het technologiemerk Purform® is samengesteld uit de 
woorden “puur”, “polyurethaan” en “performance”.

De meest hoogwaardige systemen op basis van de 
alifatische Sikafloor®-3000, zoals Sika ComfortFloor®  
PS-24 en Sika ComfortFloor® Marble FX, zijn iets aangepast 
om op consistente wijze de blootstelling van gebruikers tot 
een absoluut minimum te beperken. De prestaties en de 
geweldige uitstraling hebben zich bewezen door jarenlang 
gebruik bij ontelbare projecten over de hele wereld en zouden 
zelfs nog verder kunnen worden verbeterd. Dit stelt ons in 
staat deze producten te voorzien van het Purform®-label.

Sikafloor®-PRODUCTEN en ComfortFloor®-SYSTEMEN met het Purform®-LABEL

Ultralaag 
monomeergehalte

Onbeperkt gebruik; 
geen speciale training 
nodig voor professionele 
verwerkers.

De Life Cycle Assessment (LCA) 
laat zien dat Sika ComfortFloor®-
systemen een lagere energie- 
(CED) en koolstofvoetafdruk 
(GWP) hebben gedurende hun 
hele levensduur dan de meeste 
andere vloertechnologieën.

Vrijwel onbeperkte 
kleurenkeuze en het speciale 
Marble FX-dessin.

Voldoen aan materiaal-
vereisten voor lage emissie. 
Draagt bij aan relevante 
punten van Green Building-
certificeringsprogamma's 
zoals LEED, BREEAM en 
DGNB.

Hoge slijt- en krasvastheid staat 
garant voor een lange levensduur.

Dankzij de versnelde 
systemen kunnen 
vloerapplicateurs efficiënter 
werken en in dezelfde tijd 
meer producten aanbrengen.

Voldoen aan de hoogste 
normen op het gebied van 
vloeroplossingen met zeer 
lage emissie, zoals AgBB in 
Duitsland, het A+ label in 
Frankrijk, M1 in Finland, etc.

SHORTER
DOWNTIME

De belangrijkste vloerlagen 
kunnen worden versneld met 
Sikafloor®-3000 Snapbooster, 
waarmee een volledig opgebouwd 
systeem in één dag kan worden 
aangebracht.

 ́ Sikafloor®-3000 en Sikafloor®-3000 FX  
zijn 2-componenten, elastische, alifatische 
lagen op PU-basis

 ́ Sikafloor®-304 W/-304 W mat en Sikafloor®-306 W   
zijn 2-componenten watergedagen, zijdematte of matte 
verzegelingslagen

 ́ Sikafloor®-305 W is een 2-componenten, gekleurde, zijdematte verzegelingslaag

Sikafloor® POLYURE-
THAANPRODUCTEN 
MET Purform®-
LABEL

Sika ComfortFloor® PS-24 Sika ComfortFloor® Marble FX

Meerkleurige en flake-designs mogelijk Uniek tone-in-tone design 
Gepatenteerde technologie

3. Verzegelingslaag: 
Sikafloor®-304 W/-306 W
2. Basislaag: 
Sikafloor®-3000 FX
1. Primer:  
Sikafloor®-150/-151/
-3159

3. Verzegelingslaag: 
Sikafloor®-304 W/-306 W
2. Basislaag:  
Sikafloor®-3000 + 
optioneel PVA flakes 
ingestrooid
1. Primer:  
Sikafloor®-150/-151/-3159



Onze meest recente Algemene verkoopvoorwaarden gelden. Raadpleeg vóór 
gebruik het meest recente lokale productinformatieblad
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DIT IS SIKA
Sika is een bedrijf dat gespecialiseerde chemische producten maakt en een 
leidende positie heeft op het gebied van de ontwikkeling en productie van 
systemen en producten voor verlijming, afdichting, demping, versterking 
en bescherming in de bouwsector en de automobielindustrie. De 
productlijnen van Sika omvatten betonadditieven, afdichtingen en lijmen, 
constructieversterkingssystemen, (industriële) vloer- en plafondsystemen 
en waterafdichtingssystemen.

SIKA NEDERLAND B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht

Contact
Tel: 030 241 01 20
www.sika.nl

VOOR MEER INFORMATIE OVER
Sika ComfortFloor® Purform®:


