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SOLuții DE PARDOSELi PEntRu inDuStRiA
ALimEntARă și cOnDiții DE LucRu ExtREmE

Gama de pardoseli industriale Sikafloor®-Purcem® realizate prin 
tehnologia poliuretan-cimentos a fost introdusă și dezvoltată 
de Sika pentru a îmbunătăţi soluţiile constructive în condiţii de 
lucru extreme, specifice unor ramuri industriale ca de exemplu în 
industria alimentară și a băuturilor cu toate activităţile acesteia, 
precum: industria cărnii, laptelui, pâinii, legumelor și fructelor, 
spaţii de prelucrare și procesare a alimentelor, berii, vinului, 
sucurilor naturale, etc.  

Soluţiile Sikafl oor®-Purcem® reprezintă siguranţa unei pardoseli 
industriale bine aplicată și defi nită ca fi ind adecvată pentru rezistenţe 
deosebite la solicitări extreme, condiţii de igienă deosebite și contact cu 
alimentele.

Avantajul: satisfacerea celor mai pretenţioase cerinţe ale benefi ciarilor și 
clienţilor noștri, având ca rezultat pe  termen lung utilizarea unei pardoseli 
dure și rezistente, fără a crea probleme legate de întreruperea producţiei. 
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500450 Braşov,
Str. ioan clopoţel, nr. 4,
tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
offi  ce.brasov@ro.sika.com
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Se aplică condiţiile noastre comerciale generale în vigoare. 
Vă rugăm sa consultaţi cu atenţie fi şele tehnice înainte de utilizare şi aplicare.



PARDOSEALA – zOnA cEA mAi ExPuSă 
LA cOnDiții DE LucRu ExtREmE și cu 
cELE mAi RiDicAtE cERințE

CaraCteristiCi și performanțe 
referitoare la proieCt:

 ˹ rezistenţă la uzură
 ˹ rezistenţă chimică
 ˹ rezistenţă la şoc termic, apa fierbinte si  
aburi sub presiune

 ˹ rezistenţă la alunecare
 ˹ rezistenţă la abraziune
 ˹ rezistenţă la impact
 ˹ igienică
 ˹ colorată
 ˹ curăţare uşoară (inclusiv curăţare cu aburi)
 ˹ întreţinere ușoară cu costuri reduse

Situaţiile prezente în industria alimentară și a băuturilor în care 
pardoselile  din spaţiile de producţie și procesare se confruntă cu 
apă, lichide sau substanţe chimice fierbinţi la peste 80 – 100oc  
prezente în procesele de producţie și întreţinere, pot fi suportate 
doar de pardoseli industriale cu straturi de uzură din poliuretan 
cimentos hibrid, precum gama Sikafloor®-Purcem®, a căror rezis-
tenţă termică ajunge până la +120oc.

Rezistenţa chimică ridicată, cerută în acest domeniu, fie că sunt agre-
siuni chimice calde sau reci din producţie și mentenanţă, este pe de-
plin îndeplinită de sistemele Purcem®, atunci când vorbim de acizii 
acetic,azotic, citric, clorhidric, fosforic, lactic, oleic, sulfuric in concen-
traţii ridicate,sau substanţe agresive precum glucoză, sânge, sodă caus-
tică sau tanin. 

Poliuretanul cimentos hibrid Purcem®  îndeplinește cerinţe operaţio-
nale diverse și este în conformitate cu directivele și standardele impu-
se în procesele de fabricaţie din uE, marea Britanie, canada și SuA, 

având posibilităţi multiple de realizare a unor structuri de sisteme 
pentru pardoseli industriale cu texturi diferite, în grosimi specifice și 
cu aspect colorat, mat sau lucios, acesta din urmă fiind o concepţie 
dezvoltată exclusiv de Sika.

Referinţe locale precum fabrica de de bere uRSuS BREWERiES, 
fabrica de mezeluri BAnAt Bun, fabrica de biscuiţi și produse făi-
noase cROcO, fabrica de prelucrare a peștelui nEGRO 2000, fabri-
ca de produse lactate LA DORnA, lanţul de supermarket-uri 
mEGA imAGE și PEnnY mARKEt se alătură celor internaţionale 
de la fabricile de băuturi răcoritoare cOcA cOLA și PEPSi cO, fabri-
ca de produse alimentare congelate iGLOtEx, brutăriile JOHn-
StOn mOOnEY & O’BRiEn BAKERY, farica de procesare a măsli-
nelor AGROSEViLLA AcEitunAS S.c.A, fabrica de bere EFES PiL-
SEn BEER, fabrica de îmbuteliere a apei minerale PERRiER – nE-
StLE GROuP, lanţul de supermarketuri iPERcOOP, fabrica de 
băuturi răcoritoare BRitVic SOFt DRinKS, lanţul de magazine 
alimentare nEW SPitALFiELDS mARKEt. 

Sikafloor ®-Purcem®  
Poliuretan cimentos hibrid 

cele mai mari provocări pentru sistemele de pardoseli în unităţile 
de prelucrare sunt în general în zonele de producţie, care pot fi 
spaţii uscate sau umede. Aceste pardoseli trebuie să suporte ex-
puneri severe, incluzând agresiuni mecanice,  chimice și termice, 
dar trebuie de asemenea să asigure și gradul de rezistenţă la alu-
necare adecvat, pentru a îndeplini cerinţele de durabilitate, func-
ţionalitate, igienă, sănătate și siguranţă a angajaţilor.
Pentru cerinţe deosebite, sisteme diferite de lianţi și fillere sunt 
combinate în ideea de a obţine proprietăţi specifice, de exemplu 
poliuretan și ciment în gama de pardoseli hibride Sikafloor®  
Purcem®, cu rezistenţe mari la solicitări mecanice, impact, tem-
peraturi ridicate, șoc termic și rezistenţă chimică în medii umede 
sau expuse la condiţii de lucru extreme.

spații CU eXpUnere eXtremĂ (ComBinații 
între ConDiții De UmeZealĂ, sUBstanțe 
CHimiCe, temperatUri și aBraZiUne)
Sika are o gamă completă de soluţii de pardoseli pentru facilităţi in-
dustriale ce necesită durabilitate în condiţii de expunere extremă și 
condiţii de utilizare. Aceste condiţii pot varia de la atac chimic sever 
cu expunere la șoc termic în industria alimentară, până la supraîncăr-
care și abraziune în industria constructoare de mașini.
Astfel, în funcţie de necesităţi, recomandăm sistemul de poliure-
tan hibrid adecvat Sikafloor® Purcem®, care va funcţiona în medi-
ile de lucru cele mai exigente și va îndeplini toate aceste cerinţe 
de expunere, prin intermediul posibilităţilor flexibile de realizare, 
cu aspecte și texturi antialunecare / antiderapare.

sisteme sikafloor®-pUrCem®, aspeCt mat:
 ˹ Sikafloor® Purcem® Hm-20, 6 - 9 mm, texturat R11, colorat.
 ˹ Sikafloor® Purcem® HB-21, 4 - 6 mm, antiderapant R12, colorat.
 ˹ Sikafloor® Purcem® HS-21, 4 - 6 mm, autonivelant R10, colorat, neted.
 ˹ Sikafloor® Purcem® HB-22, 4,5 - 6 mm, antiderapant R13/V6, colorat.
 ˹ Sikafloor® Purcem® HB-23, 4,5 - 6 mm, antiderapant R13/
V10, colorat.

sisteme sikafloor®-pUrCem®, 
aspeCt lUCios:

 ˹ Sikafloor® Purcem® HB-21 Gloss, 4 - 7 mm, antiderapant R10/
V4, colorat.

 ˹ Sikafloor® Purcem® HS-21 Gloss, 3 - 6 mm, autonivelant, colorat.
 ˹ Sikafloor® Purcem® HB-22 Gloss, 4 - 7 mm, antiderapant R10/V6, 
colorat.

 ˹ Sikafloor® Purcem® HB-23 Gloss, 4 - 6 mm, antiderapant R11/
V8, colorat.

 ˹ Sikafloor® Purcem® HB-26 Gloss, 1,5 - 3 mm, antiderapant R10, colorat.
 ˹ Sikafloor® Purcem® HS-26 Gloss, 1,5 - 3 mm, autonivelant, colorat.


