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NOWOCZESNA I TRWAŁA 
POSADZKA DEKORACYJNA  
SIKA® DECOFLOOR

ROZWIĄZANIA SIKA 
     Dzięki zastosowaniu systemu posadzek dekora-
cyjnych Sika® DecoFloor uzyskano wymagane efekty, 
zarówno estetyczne, jak i wytrzymałościowe. Posadzki 
dekoracyjne Sika to szeroki wachlarz rozwiązań, które 
zmieniają zwykłe miejsca w niepowtarzalne i orygi-
nalne wnętrza o unikalnej atmosferze i pozwalają 
na nieograniczone kształtowanie przestrzeni. Dzięki 
zastosowaniu systemu Sika® DecoFloor uzyskano 
gładką, bezspoinową posadzkę o dużej wytrzymałości 
i odporności na ścieranie, łatwą do utrzymania w 
czystości.
 
Posadzka Sika® DecoFloor składa się z:
•	 warstwy gruntującej z materiału Sikafloor®-264
•	 warstwy zasadniczej z Sikafloor®-169 z syntetycznym 

wypełnieniem Sika® DecoFiller  
•	 zamykającej warstwy uszczelniającej Sikafloor®-304 W. 
 
     Sikafloor®-169 to bezrozpuszczalnikowa żywica 
epoksydowa o niskiej lepkości, wysokiej trwałości  
i podwyższonej odporności na promieniowanie UV.  
Jest bezbarwna i przeźroczysta, a oczekiwane efekty 
kolorystyczne uzyskuje się dzięki zastosowaniu kolo-
rowego wypełniacza. 
     Ponieważ inwestor chciał uzyskać wygląd posadzki 
z lastryko, zastosowano wypełnienie Sika® DecoFiller 
Iceberg. Barwne kruszywo do posadzek Sika® DecoFloor 
to mieszanka granulatu poliestrowego i wodorotlenku 
glinu w 15 kolorach pozwalająca na uzyskanie efektu 
kolorowego granitu. 

     Warstwa zasadnicza zamykana jest gładką, matową, 
łatwą w utrzymaniu, warstwą doszczelniającą z Sika-
floor®-304 W, bezzapachowej, wodorozcieńczalnej 
żywicy poliuretanowej  o bardzo niskiej zawartości LZO 
i dobrej odporności na promieniowanie UV, dzięki czemu 
nie żółknie w trakcie eksploatacji.
 
     Szczeliny posadzki wypełniono materiałem Sikaflex® 
PRO-3 - jednoskładnikowym, wiążącym pod wpływem 
wilgoci z powietrza, trwale elastycznym materiałem 
uszczelniającym na bazie poliuretanu. Sikaflex PRO 
3 jest bezrozpuszczalnikowym i bezzapachowym 
materiałem uszczelniającym o bardzo małej emisji LZO 
przeznaczonym do wypełniania szczelin w posadzkach  
i doskonałej przyczepności do różnego rodzaju podłoży.

DORADZTWO TECHNICZNE SIKA POLAND 
Specjaliści Sika kompleksowo udzielali wsparcia technicz-
nego przy realizacji inwestycji (współpraca z architektem 

i inwestorem, zaproponowanie przeszkolonego i doświad-
czonego wykonawcy, nadzór nad wykonaniem prac).

KULTOWY WROCŁAWSKI 
BAR BARBARA W NOWOCZESNEJ 
ODSŁONIE

       Budynek, zlokalizowany na Starym Mieście tuż obok Rynku, został wzniesiony  
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Mieszczący się na parterze bar Barbara  
był barem szybkiej obsługi, który w latach swojej świetności stanowił przestrzeń 
ożywionej wymiany kulturalnej i był chętnie odwiedzany przez mieszkańców.  
Przed barem Barbara swoje happeningi organizowała Pomarańczowa Alternatywa.

       Po dwudziestu latach kultowy bar Barbara powrócił na mapę Wrocławia w zupełnie 
nowej formie, z nowoczesnymi wnętrzami i nową funkcją. Barbara (już bez baru) ma 
być wizytówką Wrocławia i centrum informacyjnym Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 
Będzie pełnić również funkcje kulturalne, ma być współtworzonym przez mieszkańców 
miasta i regionu miejscem spotkań, wystaw, koncertów i konferencji. W obiekcie 
zaprojektowano też bistro, kawiarnię i księgarnię a w podziemiach małą salę kinową  
i scenę z nagłośnieniem, a przed Barbarą ogródek.

WYMAGANIA PROJEKTOWE
Podstawowym wymaganiem inwestora i architekta 
było uzyskanie stylistyki nawiązującej do wyglądu 
pierwotnego projektu baru Barbara. We wnętrzach 
miały być odtworzone detale i materiały popularne  
w czasach, kiedy bar powstawał, takie jak na przykład 
mozaika na słupach czy posadzka z lastryko. Inwestor 
oczekiwał posadzki zbliżonej wyglądem do kamienia 
naturalnego o odpowiedniej wytrzymałości i z jak naj-
mniejszą ilością spoin.



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

SIKA POLAND SP. Z O.O.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

Kontakt:
Tel:  +48 22 31 00 700
Fax: +48 22 31 00 800
www.sika.pl
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UCZESTNICY PROJEKTU 
Właściciel: Miasto Wrocław
Inwestor: Wrocławskie Inwestycje  
Architekt: Major Architekci  
Generalny Wykonawca: Borbud 
Podwykonawca: PPHU Paweł Trościaniec  
Inżynier / Doradca Sika: Paweł Marczyński


