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Sikafloor® Colourchips 
Podlahové chipsy  
 

Popis výrobku Sikafloor® Colourchips jsou podlahové chipsy průměrné velikosti 3 mm.   

Použití Používají se v oblasti podlahových systémů (např. Sikafloor® 400 N Elastic+, 
Sikafloor® 356, Sikafloor®2530 W,...) ke zlepšení estetického vzhledu povrchu. 

Údaje o výrobku 
Barva 

 
Béžová, bílá, černá, šedá. 

Balení 400 g. 

Skladovatelnost V originálním dobře uzavřeném obalu prakticky neomezená. 

Poměr míchání Barevné odstíny Sikafloor® Colourchips je možné navzájem promíchat (dle 
požadavku zákazníka). 

Spotřeba cca 400 g / 10 m2. Praktická spotřeba závisí na požadavku zákazníka.  

Návrhy skladeb Vnitřní prostory: 
v interiéru doporučujeme aplikovat např. Sikafloor® 325 + Sikafloor® 
Colourchips + Sikafloor® 356. 
Venkovní prostory: 
v exteriéru doporučujeme aplikovat  Sikafloor® 400 N Elastic+ + Sikafloor® 
Colourchips + Sikafloor® 410. 

Aplikace 
 

Po aplikaci podlahového nátěru (např. Sikafloor® 400 N Elastic+, Sikafloor® 
325) rovnoměrně naneste Sikafloor® Colourchips ještě do čerstvé vrstvy. 
Rovnoměrné rozptýlení chipsů docílíte pohozem do výšky - doporučujeme 
provést zkoušku nanečisto, protože chipsy, které jsou již rozprostřeny na 
podlaze, není možné odstranit.   
Po vytvrzení podlahového nátěru s aplikovanými  Sikafloor® Colourchips (např. 
Sikafloor® 400 N Elastic+, Sikafloor® 325 - viz technické listy) doporučujeme 
vždy nanést uzavírací nátěr (např. Sikafloor® 410 v exteriéru, Sikafloor® 356 v 
interiéru) 

Platnost hodnot Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je 
mimo naši kontrolu. 
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s 
bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými 
daty) uvedeny v bezpečnostním listu. 
Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete 
na internetové adrese www.sika.cz. 

http://www.sika.cz/
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Bezpečnostní předpisy Ochranná opatření 
-Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. 
-Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního
prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. 
-Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Právní dodatek Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou 
založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a 
dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách 
a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při 
zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a 
úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani 
jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního 
výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor 
musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné 
k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí 
přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především 
musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté 
objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím 
podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího 
vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k 
dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz. 
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 Sika CZ, s.r.o. 

Bystrcká 1132/36,  
CZ – 624 00 Brno 

Tel:  +420 546 422 464  
Fax: +420 546 422 400 
e-mail:sika@cz.sika.com 
http://www.sika.cz  
 


