
TUOTETIETOESITE
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
KUMINEN ISKUNVAIMENNUSALUSTA OSA SIKA COMFORTFLOOR® JÄRJESTELMÄÄ

TUOTEKUVAUS
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H on esivalmistettu
iskunvaimennusalusta, joka on valmistettu liimaamal-
la kumirouhetta polyuretaaniyhdisteeseen.

KÄYTTÖ
Soveltuu erityisesti sairaaloihin, kouluihin, myyntiti-
loihin, esittelytiloihin, sisääntuloauloihin, lämpiöihin,
avoimiin toimistotiloihin, museoihin.

▪

Ainoastaan sisäkäyttöön▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Pysyvästi joustava▪
Iskua ja ääntä vaimentava▪
Suuri kovuus▪
Hyvä iskunkesto▪
Kestävä korkealaatuinen kuminen iskunvaimennusa-
lusta

▪

Helppo asentaa▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
Eurofins Emission tested according to the AgBB-sche-
me and guidelines of the DiBt (AgBB – Committee for
Health-related Evaluation of Building Products, DiBt –
German Institute for Building Technology). Sampling,
testing and evaluation were performed according to
ISO-16000, Report No. 771284A.

▪

Fire classification acc. to EN 13501-1, Test reports 08-
198, Ghent University.

▪

TUOTETIETO
Pakkaus Pakkaus 1 rulla 67.5 m2

Rullan leveys 1.5 m
Rullan pituus 45 m
Rullan paino 187 kg/rulla
Rullan halkaisija ~0.5 m

Olomuoto / Väri Musta

Käyttöikä 5 vuotta tuotantopäivästä

Varastointiolosuhteet Rullat varastoidaan vaaka-asennossa varastossa, jossa rullat ovat suojattu-
na vahingoittumiselta ja valuvalta vedeltä.

Paksuus ~4 mm

Alueen tiheys 2.7 kg/m2

Tuotetietoesite
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Kesäkuu 2018, Versio 01.01
020816140030000016

1 / 3



MENETELMÄ TIETO
Menetelmä Katso järjestelmäohje:

Sika Comfortfloor® PS-65 Saumaton, sileä, alhaiset voc, elasti-
nen, polyuretaani lattiapinnoite
mahdollisuus lisätä värihiutaleita

TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Ympäristön lämpötila +10 °C min. / +30 °C max.

Suhteellinen ilmankosteus 80 % r.h. max.

Kastepiste Varottava kondensaatiota!
Alustan ja kovettumattoman lattian pitää olla vähintään 3°C kastepisteen
yläpuolella vähentämään kondenssia tai lopullisen pinnan vahingoittumis-
ta.

Alustan lämpötila +10 °C min. / +30 °C max.

Alustan kosteuspitoisuus ≤ 3 paino-% kosteutta
Testausmenetelmä: Sika-Tramex-mittari tai CM-mittaus.
Ei nousevaan kosteutta ASTM mukaan (Polyeteeni-lakana).

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Betonialustan tulee olla riittävän luja (puristuslujuus
vähintään 25 N/mm²) ja tartuntavetolujuuden tulee ol-
la vähintään 1,5 N/mm2.
Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa kaikesta tar-
tuntaa heikentävästä kuten liasta, rasvasta, öljystä,
pinnoitteista ja pintakäsittelyaineista jne. Jos epäilet,
niin tee testialue ensiksi.

TYÖSTÖ

Levitä iskunvaimennusalusta märän Sika® Comfort Ad-
hesiven päälle ja paina kiinniCarpet- ja Linoleum-Rolle-
rilla (esim. 20 kg) avoimen ajan puitteissa. Lisätietoja
tuotetietoesitteestä Sika®-Comfort Adhesive.

LISÄDOKUMENTTEJÄ
Alustan laatu ja esikäsittely
Lisätietoja Sika Method Statement: “EVALUATION AND
PREPARATION OF SURFACES FOR FLOORING
SYSTEMS”.
Työstöohjeet
Lisätietoja Sika Method Statement: “MIXING &
APPLICATION OF FLOORING SYSTEMS”.

RAJOITUKSET
Mikäli lämmitystä tarvitaan, ei siihen saa käyttää kaa-
sua, öljyä, parafiiniä tai muita fossiilisia lämmitysainei-
ta, sillä nämä tuottavat suuren määrän CO2 ja H2O jot-
ka voivat vaikuttaa pinnoitteeseen heikentävästi. Käy-
tä ainoastaan elektronista lämminilmapuhallinta läm-
mitykseen.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on artiklan 3 asetus (EC) No 1907/2006
(REACH) mukainen. Siitä ei normaali käytössä vapaudu
artiklan määrittelemiä aineita. Käyttöturvatiedotetta,
artiklan 31 mukaan, ei tarvitse tehdä saattaakseen
tuotteen markkinoille, kuljettaakseen tai käyttääkseen.
Turvalliseen käyttöön noudata tämän teknisen tietoe-
sitteen ohjeita. Meidän nykyisen tietämyksemme mu-
kaan tämä tuote ei sisällä aineita SVHC (erityistä huol-
ta aiheuttavia aineiden lista) lueteltu liitteessä XIV
REACH asetuksessa eikä aineita kemikaaliviraston kan-
didaattilistassa joiden painoprosentti on yli 0.1%.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
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sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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