
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
GUMOWA MATA TŁUMIĄCA, SKŁADNIK SYSTEMÓW POSADZKOWYCH SIKA COMFORTFLOOR®

OPIS PRODUKTU
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H jest prefabrykowa-
ną, gumową matą tłumiąca wykonaną z drobnych frag-
mentów gumy zespojonych poliuretanem.

ZASTOSOWANIA
W szczególności nadaje się do szpitali, szkół, obiek-
tów handlowych, wystawowych, holi wejściowych,
biur, muzeum i obiektów mieszkaniowych

▪

Tylko do stosowania wewnątrz▪

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Stale elastyczna▪
Izoluje dźwięki i uderzenia▪
Wysoka twardość▪
Wysoka odporność na uderzenia▪
Trwała, wysokiej jakości wkładka amortyzująca▪
Łatwa w aplikacji▪

APROBATY / NORMY
Emisja badana zgodnie ze schematem AgBB i wytycz-
nymi DiBt. Próbki, badania i ocena przeprowadzone
zgodnie z PN-EN ISO-16000, raport nr 771284A.

▪

Reakcja na ogień, klasyfikacja zgodnie z PN-EN
13501-1, raport nr 08-198, Uniwersytet Ghent.

▪

INFORMACJE O PRODUKCIE
Pakowanie Jednostka dostawy 1 rolka 67,5 m2

Szerokość rolki 1,5 m
Długość rolki 45 m
Ciężar rolki 187 kg
Średnica rolki ~ 0,50 m

Wygląd / Barwa Czarna

Czas składowania 5 lat od daty produkcji

Warunki składowania Składować rolki w poziomie zabezpieczone przed uszkodzeniami i wodą
opadową.

Grubość ~ 4 mm

Masa powierzchniowa 2,7 kg/m2
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INFORMACJE O SYSTEMIE
Systemy Proszę zapoznać się z Systemowymi Kartami Informacyjnymi dla:

Sika Comfortfloor® PS-65 Bezspoinowy, gładki, opcjonalnie
wykończony barwnymi płatkami,
izolujący akustycznie, elastyczny,
poliuretanowy system posadzkowy
o niskiej emisji LZO

INFORMACJE O APLIKACJI
Temperatura otoczenia Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Wilgotność względna powietrza Maksimum 80 % w.w.

Punkt rosy Uwaga na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C
wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji
lub wykwitów na powierzchni posadzki.

Temperatura podłoża Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Wilgotność podłoża Maksimum 3% wagowo
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie w pie-
cu.
Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.

INSTRUKCJA APLIKACJI
JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże musi być czyste, suche i bez substancji pogar-
szających przyczepność, takich jak. pył, olej, smar, po-
włoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, itp. Pył,
luźne i niezwiązane cząstki należy całkowicie usunąć z
całego podłoża przed rozpoczęciem aplikacji produktu,
najlepiej przy użyciu szczotki lub odkurzacza. Próba
pull-off nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa.
W razie konieczności należy wykonać pola próbne.

APLIKACJA

Rozwinąć Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H na świe-
ży, wilgotny Sikafloor®-Comfort Adhesive i docisnąć do
podłoża przy użyciu wałka do dywanów i wykładzin
(np. 20 kg). Dodatkowe informacje znajdują się w Kar-
cie Informacyjnej Produktu dla Sikafloor®-Comfort Ad-
hesive.

DODATKOWE DOKUMENTY
Jakość i przygotowanie podłoża
Proszę zapoznać się z Zaleceniami stosowania "Ocena
stanu technicznego i przygotowanie podłoża pod sys-
temy posadzkowe".
 
Instrukcja aplikacji
Proszę zapoznać się z Zaleceniami stosowania "Przygo-
towanie materiałów i aplikacja systemów posadzkowy-
ch Sika".

OGRANICZENIA
Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie nale-
ży używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych
ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydziela-
ją się duże ilości CO2 i H2O w postaci pary wodnej, któ-
re mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardza-
nia. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elek-
trycznych z nadmuchem.

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten odpowiada wymaganiom w rozumieniu
Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (RE-
ACH). Nie zawiera substancji, które mają skłonność do
uwalniania się z materiału w normalnych lub przewidy-
walnych warunkach jego stosowania. W związku z po-
wyższym, nie ma obowiązku rejestracji ze względu na
substancje w materiale w rozumieniu artykułu 7.1 Roz-
porządzenia. Na podstawie aktualnie posiadanej wie-
dzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbu-
dzających szczególnie duże obawy), według listy pro-
pozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Che-
mikaliów, w stężeniu większym niż 0,1 % wagowo.
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NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące dzia-
łania i końcowego zastosowania produktów Sika Po-
land Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i od-
noszą się do produktów składowanych, przechowywa-
nych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżni-
cowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu
ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie
poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie 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 użytkowa-
nego 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 do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.
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Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Marzec 2019, Wersja 01.02
020816140030000016

3 / 3


