
vloersystemen  
sika ComfortFloor®  
perFeCtie was nog nooit zo diChtbij



proFessionele oplossing met 
een perFeCte uitstraling
sika ComfortFloor®



Sika ComfortFloor® is meer dan alleen 
een strakke, stijlvolle vloer. het gaat er 
om hoe mensen kijken en reageren op de 
koele uitstraling maar toch warme aan
raking.  vloeibare polyurethaanvloeren 
van sika leveren een naadloos resultaat  
en realiseren ook de modernste en meest 
creatieve ideeën.  

sika ComfortFloor® is geurloos, oplos
middelvrij en hygiënisch aangezien er aan 
het antiallergeen oppervlak geen stof en 
bacteriën hechten. door het gesloten 
oppervlak is het bovendien eenvoudig te 
reinigen en te onderhouden en bijzonder 
slijtvast.   

Sika ComfortFloor® voordelen:
 ́ onbegrensde ontwerpmogelijkheden
 ́ naadloos
 ́ geurloos
 ́ oplosmiddelvrij (vosvrij)
 ́ eenvoudig te reinigen: gesloten oppervlak
 ́ antiallergeen
 ́ voelt warm aan
 ́ brandwerend
 ́ uvstabiel en kleurvast
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geheel nieuwe uitstraling voor 
woningen met sika ComfortFloor®

voor een gezin is het uitermate belangrijk dat een huis voelt als 
een warm thuis. de vloer die wordt gekozen, draagt mede bij 
aan het comfort van de leefruimtes in huis. sika ComfortFloor® 
levert oplossingen die warm, duurzaam en onderhoudsvriende
lijk zijn.
 
of het nu gaat om een woonkamer met stijl, om warme stilte 
voor de slaapkamer of om praktische duurzaamheid in de bad
kamer en keuken. sika ComfortFloor® biedt een unieke combi
natie van modern design en zorgeloze leefbaarheid.
 
voor thuis. sika ComfortFloor®  in een grote variatie aan 
 kleuren leverbaar.

1 sikafloor® ps27 systeem: geschikt voor keukens
2  sikafloor® ps65 systeem

1

2
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1 & 2  sikafloor® ps23 systeem

1

2
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sika ComfortFloor® is uitstekend 
 gesChikt voor winkels en  
openbare gebouwen

het naadloze, duurzame systeem met een strakke uitstraling 
maakt het tot een bijzonder functioneel en praktisch vloer
systeem. 
 
de genoemde sikafloor® systemen ps23, ps24, ps27, ps65 en 
ps66 en hebben elk hun eigen eigenschappen. dit verschilt van 
geluiddempend, vochtwerend tot chemische en zware besten
digheid bij intensief gebruik. 

MoMenteel wordt het Sika ComfortFloor® SySteeM  
al in verSChillende oMgevingen toegepaSt: 

 ́ kantoren
 ́ winkels
 ́ ziekenhuizen
 ́ zorginstellingen
 ́ hotels & restaurants
 ́ musea
 ́ bibliotheken
 ́ onderwijsinstellingen
 ́ kinderopvang
 ́ scholen & universiteiten
 ́ sporthallen
 ́ theaters & bioscopen

1 reisbureau stuttgart, duitsland
2 kantoorgebouw parijs, Frankrijk

1

2
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1 leer en ontwikkelcentrum hasselt, belgie
2 europese school denhaag
3 droomschool dordrecht

1

2

3
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1 apotheek schoeftland, zwitserland
2 lunchroom waterloo, belgie
3 kledingzaak aro Fashion gear oene

sika ComfortFloor® is uitstekend 
 gesChikt voor winkels en  
openbare gebouwen

1

2 3
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1 Cultuurhuis de klinker winschoten
2 bavaria filmstudio’s munchen, duitsland
3 iispa sportcentrum almelo

1

3

2
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1 spoedafdeling ziekenhuis york, engeland
2 medische bibliotheek, duitsland
3 psychiatrische kliniek pfäfers, zwitserland

sika ComfortFloor® is uitstekend 
 gesChikt voor winkels en  
openbare gebouwen

1

3
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1 basisschool, slovenië
2  kleedruimte sportcentrum 

 papendal arnhem

((vrije tijd: filmstudio))

1

2
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wat zeggen klanten over
sika ComfortFloor®

“wij installeren veel sika vloeren bij onze klanten. in ons eigen huis 
 houden we enorm van een rivièra maison inrichting. door het aanbrengen 
van een lichte, zandkleurige sika ComfortFloor® vloer is een prachtig 
 geheel ontstaan en een goede mix tussen landelijk en modern.”
Koos en tea hommes
huiseigenaren

de foto’s tonen hoe een eenheid is gecreëerd 
door het sika ComfortFloor® systeem door het 

hele huis aan te brengen.
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arChiteCten over Sika ComfortFloor®

innovatieve 
 uitstraling
“het natuurlijke uiterlijk van deze naadloze vloer 
fascineert me. omdat deze vloeren in vrijwel 
alle kleuren leverbaar zijn voel ik me vrij om te 
ontwerpen wat ik wil; ik hanteer mijn kwast en 
palet als een kunstschilder! anders dan andere 
vloermaterialen heeft sika ComfortFloor® een 
innovatieve uitstraling; er zitten geen herhalende 
patronen in zoals bij parket of tegels. en geen 
voegen, alleen gladde kleurvlakken. naar mijn 
mening is deze vloer ideaal voor grote ruimtes.”

Bing Meng 
partner en Ceo van de Charted architect 
yuanzheng international engineering Company, 
tianjin, China

zeer FunCtioneel  
en hygiënisCh
“deze vloeren zijn ideaal voor ziekenhuizen 
aangezien ze hygiënisch en naadloos zijn. ze 
zijn bestand tegen water en chemicaliën – en 
dus eenvoudig te reinigen en te onderhouden. 
de vloer is bovendien duurzaam en kan zwaar 
voetgangersverkeer aan met veel mensen en rol
koffers, in een ontvangsthal bijvoorbeeld. naast 
deze functionele voordelen staat ook de kleur
keuze vrij en dat maakt zorginstellingen huiselij
ker – en vrolijker.”

JieMing Maxwell 
registerarchitect in sydney, australië 

eenvoudig aanbrengen
“ideaal voor vloerrenovatie. het sika Comfort
Floor® systeem vereist geen grote laagdikten 
en is daarmee eenvoudig aan te brengen op 
verschillende ondergronden. slechts 3  5 mm 
volstaat. sika systemen zijn zelfs op losse plaat
sen eenvoudig aan te brengen, bijvoorbeeld op 
de vloer onder lichtkoepels of dakramen.”

Bruno plaSSaiS  
directeur Floor design in parijs, Frankrijk 



gekleurde toplaag
grondlaag 

primer

transparante toplaag
gekleurde flakes
heldere grondlaag 

poriënvuller
rubbermat
lijm

standaard

glad

deCoratieF

akoestisCh dempend

het sika ComfortFloor® lagensysteem

bovenlaagopties

onderlaagopties
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elk sika ComfortFloor® systeem beschikt over verschillende eigenschappen als akoestiek, duurzaamheid, slijtvastheid en veer
kracht. hier volgt een overzicht van de systemen:

de teChnologie aChter 
sika ComfortFloor®

SySteeMvergeliJKing pS23 pS24 pS27 pS65 pS66

standaard

decoratief 

akoestisch

 
KeuzegidS

woonkamer *** *** * * *

slaapkamer *** *** * *** ***

keuken ** ** *** * *

badkamer ** ** *** *** ***

* voldoende     ** goed     *** uitstekend
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SySteeMvergeliJKing pS23 pS24 pS27 pS65 pS66

standaard

decoratief 

akoestisch

 
KeuzegidS

woonkamer *** *** * * *

slaapkamer *** *** * *** ***

keuken ** ** *** * *

badkamer ** ** *** *** ***

gezonde BinnenluChtKwaliteit
sika ComfortFloor® is geurloos tijdens installatie 
en gebruik. het systeem voldoet aan alle kwali
teitsnormen voor binnenlucht voor wat betreft het 
vrijkomen van vluchtige organische stoffen (vos) 
welke schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.  

Superieure aKoeStieK
de sikafloor® ps65 en ps66 systemen omvatten 
een akoestische onderlaag voor extra geluiddem
ping. de sikafloor ps23, ps24, ps65 en ps66 bevat
ten zacht, elastisch materiaal dat galmen tegengaat 
en dat het geluid van voetstappen en vallende 
voorwerpen dempt. 

duurzaaM & roBuuSt
sika ComfortFloor® is oorspronkelijk ontwikkeld 
voor commerciële toepassingen (o.a. winkelcentra 
en ziekenhuizen) en is dus goed bestand tegen 
intensief gebruik. de vloer creëert een sterke, naad
loze barrière tegen water en reinigingsmiddelen. 
eventuele krassen of beschadigingen zijn met de 
juiste reinigingsmiddelen te verwijderen of met een 
dunne, nieuwe laag weg te werken.

de sika ComfortFloor® systemen vereisen geen lijm 
of speciale ondergrond en hebben daarmee een 
lagere Co2uitstoot dan andere, meer traditionele 
soorten vloerbedekking.

de Kleuren van Sika ComfortFloor®

neem contact op met sika voor de definitieve 
 kleurenkaart.

green Building geCertiFiCeerde SySteMen
gebruik van sika ComfortFloor® draagt bij aan uw 
green building en leed certificeringen. de systemen 
sikafloor® ps65 en ps66 werken geluiddempend en 
verbeteren de akoestiek.
sika ComfortFloor® vereist geen lijm of speciale 
ondergrond en stoot daarmee minder Co2 uit dan 
andere, meer traditionele soorten vloerbedekking 
als vinyl.



• op 6 continenten
• in 93 landen
• meer dan 160 productie en marketinglocaties
• wereldwijd 17.000 werknemers

sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de 
markt van gespecialiseerde chemische toepassingen. sika voorziet zowel 
de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, 
trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van haar producten.

sika’s productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulp
stoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor 
dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële 
en sportvloeren, en systemen voor zowel daken als waterdichting. sika is 
wereldwijd aanwezig in 93 landen en heeft meer dan 17.000 werknemers 
en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het 
succes van haar klanten.

op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden 
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te utrecht onder 
nummer 69/2016) van toepassing.  

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het 
product informatieblad. ©
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sika  uw lokale partner met een 
wereldwijde aanwezigheid
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ISO 9001 / ISO 14001

SiKa nederland B.v. - locatie utrecht
zonnebaan 56 tel: +31 (0)30  241 01 20
3542 eg utrecht Fax: +31 (0)30  241 44 82
postbus 40390 info@nl.sika.com
3504 ad utrecht www.sika.nl

SiKa nederland B.v. - locatie deventer
duurstedeweg 7 tel: +31 (0)570  620 744
7418 Ck deventer Fax: +31 (0)570  608 493
postbus 420 verkoop.pulastic@nl.sika.com
7400 ak deventer www.pulastic.com


