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Nr 29.12 Posadzki

System Sika ComfortFloor®  
komfortowe posadzki w ośrodku opieki 
dziennej dla dzieci 
Lançon de Provence, Francja
Ośrodek opieki dziennej “Les Zébulons”

Posadzki: Sika ComfortFloor®



Przed zastosowaniem materiałów 
należy zasięgnąć informacji 
dostępnych w aktualnych Kartach 
Informacyjnych.

Sika Poland Sp. zo.o.
ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa
Tel. +48 22 31 00 700
Fax +48 22 31 00 8007
www.sika.pl ©
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Opis projektu
Miasto Lançon de Provence zaadoptowało stary posterunek policji na 
miejski ośrodek opieki dziennej dla trzydzieściorga dzieci.

Wymagania projektowe
Dużym wyzwaniem było wykonanie 250 m² posadzki, która musi 
spełniać różne wymagania. Inwestor chciał mieć posadzkę, która 
będzie zarówno komfortowa w użytkowaniu, jak i kolorowa.
Ponadto, ze względów higienicznych posadzka musi być bezspoinowa  
i powinna również tłumić odgłosy kroków.
Dodatkowo musi być na tyle elastyczna, aby zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom, szczególnie w obszarach przeznaczonych do zabaw  
i spożywania posiłków.

Rozwiązania Sika
Wybrano materiały Sika Comfortfloor® Decorative Pro 
jako idealne rozwiązanie do wykonania posadzek w miejscach 
użytkowanych przez dzieci ze względu na następujące właściwości: 

n  Sprężystość
n  Tłumienie odgłosu kroków
n  Redukcję odgłosów uderzeń
n Atrakcyjny, dekoracyjny wygląd z możliwością stosowania jasnej   
    kolorystyki i posypki z płatków
n  Bardzo niską emisję LZO, zgodnie z AFSSET 2009 i AgBB

Posadzka Sika ComfortFloor® Decorative Pro składa 
się z gumowej wkładki tłumiącej, przyklejonej do podłoża za pomocą 
bezrozpuszczalnikowego kleju Sikafloor®-ComfortFloor 
Adhesive i uszczelnionej przy użyciu materiału Sikafloor®-
ComfortFloor Porefiller. Warstwa ścieralna składa się 
z nakładanej bezspoinowo poliuretanowej warstwy materiału 
Sikafloor®-300 N odpornej na promieniowanie UV, z posypką 
z kolorowych płatków pozwalających na uzyskanie efektownego 
wyglądu posadzki. Ostatnią warstwę posadzki stanowi przezroczysta 
powłoka ochronna z materiału Sikafloor®-304 W.


