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POSADZKI
System Sikafloor® Terrazzo
WYJĄTKOWO TRWAŁE POSADZKI O NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH DEKORACYJNYCH
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SyStem Sikafloor® terrazzo

NOWE OBLICZE TRADYCYJNEJ POSADZKI
SyStem Sikafloor® terrazzo
NOWE OBLICZE TRADYCYJNEJ POSADZKI

WYOBRAŹNIA BEZ GRANIC 
NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE 
• Żywice dostępne w szerokiej gamie kolorów dają 

możliwość tworzenia niepowtarzalnych kombinacji 
dla każdego zastosowania i pozwalają dowolnie 
kształtować estetykę wnętrz.

• Kruszywa z wielu różnych materiałów od granitu 
do lustrzanego szkła mogą być wykorzystywane do 
tworzenia unikalnych i indywidualnych wzorów 
o praktycznie nieograniczonych kształtach i kolorach.

• Możliwość wyboru rodzaju profili rozdzielających 
pozwala na uzyskanie estetycznych przejść między 
kolorami i wzorami:

  cynk
  mosiądz
  aluminium 
  kolorowe tworzywo sztuczne

POSADZKI SIKA DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
WIELOLETNIA TRWAŁOŚĆ
• Doskonała i sprawdzona trwałość nawet w obszarach 

o dużym natężeniu ruchu.
• Wysoka odporność mechaniczna.
• Wyjątkowa odporność na ścieranie i zarysowania.
• Odporność chemiczna.
• Bezspoinowa powierzchnia.
• Łatwość czyszczenia i utrzymania.
APLIKACJA
• Szybkie, łatwe i bezpieczne układanie.
• Bezrozpuszczalnikowa, bez zapachu chemicznego.
• Rozwiązania paroprzepuszczalne i szczelne. 
• Cienka warstwa ułatwiająca łączenie z sąsiadującym 

wykończeniem.
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA 
• Niski koszt cyklu życia w porównaniu z innymi 

twardymi posadzkami.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:
• BuDYNKI HANDLOWO-uSŁuGOWE

• BuDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ

• BuDYNKI BIuROWE

• BuDYNKI OŚWIATY, NAuKI I KuLTuRY

• BuDYNKI uŻYTECZNOŚCI PuBLICZNEJ

• BuDYNKI MIESZKALNE

• LOBBY W PRESTIŻOWYCH BuDYNKACH

• HOTELE

• RESTAuRACJE

• LOTNISKA

• ZAKŁADY fARMACEuTYCZNE

• LABORATORIA

Dzięki takiemu połączeniu uzyskujemy gładką, trwałą 
posadzkę o efektownym wyglądzie, dającą architektom 
nieograniczone możliwości projektowe, pozwalając na 
uzyskanie dekoracyjnego i reprezentacyjnego wyglądu 
posadzki w połączeniu z odpornością chemiczną i wysoką 
wytrzymałością mechaniczną.
 
System Sikafloor® Terazzo pozwala na stworzenie na 
posadzce dowolnego wzoru o regularnym lub nieregularnym 
kształcie.

SIKAfLOOR® TERRAZZO – 
TRWAŁOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ 
I EfEKTOWNY WYGLĄD

TEChNOLOGIA SIKAFLOOR® TERAZZO TO SZLIFOWANA I POLEROWANA, GŁADKA POSADZKA 
DEKORACYJNA WYKONYWANA Z BARWIONEJ ŻYWICY I ZATAPIANYCh W NIEJ ELEMENTÓW 
DEKORACYJNYCh. Nieograniczone, niestandardowe efekty wizualne, wzory i desenie można 
osiągnąć dzięki połączeniu szerokiej palety barw żywic i dużej gamy nowych lub pochodzących 
z recyklingu, kolorowych kruszyw, w tym marmuru, granitu, porcelany, masy perłowej, szkła a nawet 
tworzyw sztucznych.
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SIKA NA ŚWIECIE
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie 
inne pisemne lub ustne porady lub zalecenia lub inne wskazówki 
dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika 
są udzielane w dobrej wierze przy uwzględnieniu aktualnego 
stanu wiedzy i doświadczenia firmy Sika Poland Spółka z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”)  i odnoszą się 
do produktów składowanych, przechowywanych i używanych 
w normalnych warunkach zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Informacje te dotyczą wyłącznie aplikacji i produktów 
wyraźnie wymienionych w niniejszym dokumencie i są oparte na 
testach laboratoryjnych, które nie zastępują testów praktycznych. 
W przypadku zmian parametrów aplikacji, takich jak przykładowo, 
ale nie wyłącznie, zmiany podłoża itp., lub w przypadku różnych 
zastosowań, przed użyciem produktów firmy Sika należy 
skontaktować się z Działem Technicznym firmy Sika. Informacje 
zawarte w niniejszym dokumencie nie zwalniają użytkowników 
produktów Sika przed ich testowaniem pod kątem zamierzonego 
zastosowania i przeznaczenia produktów Sika. 
Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie 
materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania 
i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem 
wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach 
udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia 
odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów 
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niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie 
z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę 
Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika-Poland Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, jest realizowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika 
(w skrócie OWS),określającymi prawa i obowiązki stron umów 
sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć 
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami 
aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży 
Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich 
istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy 
lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru 
towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się 
z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej 
użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień 
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są 
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we 
wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej 
Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza użytkownikowi 
na jego żądanie. Deklaracje Właściwości użytkowych dostępne 
na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.


