
 

Sikafloor HyCem One
EN DIFFUSIONSÖPPEN
PROBLEMLÖSARE FÖR EN
MÄNGD OLIKA INOMHUSMILJÖER
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      Sikafloor HyCem One
             - Från industri till ...

VÅRT NYA MILJÖBEDÖMDA, FOGFRIA GOLVBELÄGGNINGSSYSTEM HYCEM ONE är en diffusionsöppen pro-
blemlösare för en mängd olika inomhusmiljöer – alltifrån industrier till offentliga miljöer. Golvbeläggningssystemet kan fås i 
flera olika NCS- och RAL-kulörer, med en ytfinish som antingen är blank eller matt. HyCem One är ett mycket bra val för ex. 
fläktrum och passar även utmärkt i fuktiga miljöer. Beläggningen ger också ett tystare och bekvämare golv att gå på.

HYCEM ONE ÄR ETT GOLVBELÄGGNINGSSYSTEM MED EN MYCKET GOD MILJÖPROFIL som ersätter härd-
plast i många fall - och dessutom ger en estetik som ligger i tiden. Samtliga produkter i systemet uppfyller Bastas kriterier, 
Sunda Hus (B alt. C+) samt listas i Svanens husportal och Accepteras i Byggvarubedömningen. 

UNIKA EGENSKAPER
n	Flexibel
n	Självavjämnande
n	Suverän vidhäftning
n	Tålig mot nötning
n	Diffusionsöppen
n	Kan läggas på grön betong, tålig mot hög alkalitet
n	Fungerar som membranhärdare och fuktutjämnande skikt
n Uppfyller kraven i EN 1504-2



Sikafloor HyCem One
Steget före med smarta problemlösningar 3

YTFÖRSTÄRKT FLEXIBEL
BELÄGGNING
Primer Sikafloor®-01 Primer
Beläggning Sikafloor®-40 HyCem One
Ytskikt Sikafloor®-910 Hard Seal DB *
Tjocklek 2–4 mm

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Fläktrum, installationsutrymmen, logistik-
center, kulvertgångar, industriella miljöer, 
produktionslokaler, etc. 

FÖRDELAR 
n Mycket goda vidhäftningsegenskaper 
n För inomhusbruk  
n	Diffusionsöppen  
n	Kan appliceras på fuktig betong 
n	Slitstark  

* kommer under Q4 2021 

HyCem One-sortimentet innehåller en rad olika produkter såsom primer, beläggning och ytskikt. Miljöprofilen är god 
och alla produkter i systemet uppfyller Bastas kriterier, Sunda Hus (B alt. C+) samt listas i Svanens husportal och 
Accepteras i Byggvarubedömningen. Golvet är helt fogfritt och mycket slitstarkt. Det är ett diffusionsöppet system, 
som betyder att det kan släppa igenom eventuell vattenånga underifrån men att det är tätt uppifrån.

De olika produkterna kan kombineras och anpassas utefter hur man önskar att golvet ska se ut. Nedan har vi definierat 
tre vanliga kombinationer. Tveka inte att kontakta oss på Sika för att rådfråga hur du kan göra för att uppnå bästa 
resultat för just din miljö.

Besök www.sika.se för kontaktuppgifter. 

DEKORATIV FLEXIBEL
BELÄGGNING
Primer Sikafloor®-01 Primer 
Beläggning Sikafloor®-40 HyCem One
Ytskikt Sikafloor® Strong W
Tjocklek 2–4 mm

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Fläktrum, installationsutrymmen, logistik-
center, kulvertgångar, industriella miljöer, 
produktionslokaler, etc. 

FÖRDELAR 
n Mycket goda vidhäftningsegenskaper 
n För inomhusbruk  
n Går att få i RAL- och NCS-skalan 
n	Diffusionsöppen  
n	Kan appliceras på fuktig betong 
n	Slitstark  

LÄTTSTÄDAD FLEXIBEL
BELÄGGNING
Primer Sikafloor®-01 Primer
Beläggning Sikafloor®-40 HyCem One
Ytskikt  Sikafloor®-419 W (blank/matt) *
Tjocklek 2–4 mm

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Fläktrum, installationsutrymmen, logistik-
center, kulvertgångar, industriella miljöer, 
produktionslokaler, etc. 
 
FÖRDELAR 
n Mycket goda vidhäftningsegenskaper 
n För inomhusbruk  
n	Diffusionsöppen  
n	Kan appliceras på fuktig betong 
n	Slitstark 

* kommer under Q4 2021

      
      Sikafloor HyCem One
             - Steget före med smarta lösningar



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15 
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel  08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com
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Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande 
leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system 
och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en leda-
re inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och 
skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av hög-
kvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och 
förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv 
samt tak och vattentätande system.

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

MER INFORMATION:

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.


