
Sikafloor® Marine Deco Teak 
SYNTHETISCHE PREFAB  
TEAK DEK OPLOSSINGEN



Sikafloor® Marine Deco Teak
Sika heeft met Sikafloor® Marine systemen al jaren wereldwijde ervaring op het gebied van dekbekleding op commerciële schepen, 
jachten en cruiseschepen. Onlangs lanceerde Sika een nieuwe reeks decoratieve vloerproducten voor binnen en buiten, waaronder 
Sikafloor® Marine Deco Teak, het duurzame kunststof alternatief op een natuurlijk teak dek. Naast houten dekken is Sikafloor® 
Marine Deco Teak het beste als het gaat om hoogwaardige, duurzame en esthetische dekbekleding, met een teak hout-look.

De Sikafloor® Marine Deco Teak systemen kunnen zowel prefab als in het werk worden aangebracht en hebben bewezen de beste 
in zijn klasse te zijn door o.a. het installatiegemak, een laag gewicht, verbeteringen in akoestiek, uitstekende esthetiek en comfort. 
Met de ontwikkeling en productie van de speciaal hiervoor ontworpen lijmsystemen is Sika een totaalleverancier in de marine sector 
op het gebied van artificial teak dekken.

Sikafloor® Marine Deco Teak is geschikt voor superjachten, commerciële boten, cruiseschepen, plezierboten, longboats, tenders en 
andere schepen.

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.

SIKA NEDERLAND B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl
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VOORDELEN
 ́ Uitstekende verwerkingseigenschappen
 ́ Zeer lage VOS-emissie
 ́ Oplosmiddelvrij
 ́ Lage dichtheid
 ́ Permanent elastisch
 ́ Goed scheurenoverbruggend
 ́ Naadloos waardoor vloeistofdicht

 ́ Eenvoudig in onderhoud
 ́ Eenvoudig schoon te maken
 ́ Hoge levensduurverwachting
 ́ Leverbaar in diverse kleuren
 ́ Meerdere voegkleuren beschikbaar
 ́ Eigen ontwerp mogelijk


