Sika® FloorJoint
innovativa ljudlösa
vibrationsfria fogpaneler

Sika® FloorJoint
Innovativa fogpaneler - vibrationsfria och ljudlösa fogar som snabbt kan tas i bruk

Estetiskt och tyst i parkeringshus med flera plan MED Sika® FloorJoint PD

Låg VIBRATION och ljudlösa överfarter med Sika® FloorJoint S

våra innovativa fogpaneler Integreras i
golvytan, vilket innebär att det inte Blir
några synliga upphöjningar som annars är
Vanliga i parkeringshus.

förFlyttning av känsliga varor kan göras
snabbt och lätt utan Risk för att de kommer
att gå sönder. DET är Möjligt att köra gaffeltruck ljudlöst och utan upphöjningar.

Behov
Golvfogarna i parkeringsgarage är en stor utmaning i både
nya byggnader och vid renoveringar av befintliga konstruktioner. Förutom vattentäthet spelar estetiken en allt viktigare
roll i moderna byggnader. Traditionella lösningar med metall
har tydliga gränser i de fall där en komplicerad fog finns, eller
när det krävs ljudreducering. Det är här Sika® FloorJoint PD
fogpaneler visar sin styrka. Kolfiberförstärkta prefabricerade
polymerbetongpaneler passar perfekt och är praktiskt taget
osynliga mot den intilliggande beläggningen.

Behov
Golvfogar i industrier som är utrustade med konventionella
stålprofiler utsätts för höga belastningar när de trafikeras av
gaffeltruckar. Om profilerna inte är helt platta kan de orsaka
buller, vibrationer och slag på hjullager. Detta kan leda till att
gaffeltruckarna skadas och kan bidra till en hög nötningshastighet på reservdelar. Sika® FloorJoint S fogsystem är den
perfekta lösningen. Den prefabricerade, kolfiberförstärkta
polymerbetongpanelen kan också relativt enkelt eftermonteras. Resultatet blir en ljudlös och vibrationsfri yta
lämplig för alla typer av gaffeltruckar.

FÖRDELAR
́́ Inget ljud och inga vibration när den trafikeras
́́ Nästan osynlig, kan övermålas med Sikafloor® produkter
́́ Helt korrosionsfri
́́ Vattentät med separat tätskikt under panelen
́́ Enkel att installera och enkel att reparera
́́ Sänker reparationskostnader på golvfogar
́́ Enkel lösning för övergången mellan horisontella och
vertikala konstruktionselement
Användningsområden
Lämplig att använda i nya konstruktioner och i renoveringar
av parkeringshus.
APPLIKATION
Komplicerade gradienter klaras genom en enkel kapning av
panelerna. De platta komponenterna ger ett minimalt skärdjup i betongunderlaget. Detta garanterar kort arbetstid.
När det krävs vattentäthet läggs ett vattentätande membran
(Sikadur-Combiflex® SG System) under profilen och det är perfekt kompatibelt med Sika® FloorJoint systemet.
Resultatet är ett vattentätt och integrerat panelsystem som
kan trafikeras ljudlöst.
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FÖRDELAR
́́ Underhåll och reparationer kan göras över helgen
́́ Inga vibrationer när den trafikeras
́́ Reducering av slitage på reservdelar, t.ex. hjullager
́́ Slipbar, därmed integrerad i golvet
́́ Hög kemisk resistens
́́ Enkel att installera och enkel att reparera
́́ Sänker reparationskostnader på golvfogar
́́ Enkel lösning för övergången mellan horisontella och
vertikala konstruktionselement
Användningsområden
Lämplig att använda vid nybyggnation och renovering i
alla områden där det krävs en golvfog och där golvfogen
ska trafikeras.
APPLIKATION
Sika® FloorJoint S är inte bara lämplig i nya byggnader utan
också vid renovering av fogar där panelerna kan installeras
enkelt och snabbt. Detta minimerar avbrott i den dagliga
verksamheten och gör det därmed mer kostnadseffekivt.
En slät yta uppnås genom slipning, vilket förhindrar stötar
och buller. Kritiska golvfogar på lager, verkstäder, sjukhus
och butiker försvinner snabbt och lätt.

Sika® FloorJoint
Innovativa ljudlösa vibrationsfria fogpaneler
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globalt men lokalt partnerskap

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 ledare inom material som används för att foga,
fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner.
Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell
förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.
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Sika SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Kontakt
Tel
08-621 89 00
Fax
08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com
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MEr INFORMATION:

