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ANDVÄNDNINGSOMRÅDE 
 
+ Skolor och förskolor  
+ Sjukhus och institutioner  
+ Träningslokaler 
+ Kontor och offentlig miljö 
+ Lägenheter och bostäder 

 
SYSTEMBESKRIVNING 
 
Systemet består av polyuretanbaserade produkter som ger 
en fogfri komfortbeläggning, som är väl lämpad för alla 
områden beräknad för gångtrafik. 
 
Golvbeläggningen läggs i tjocklekar från 6-8 mm, där 
uppbyggnaden består av lim, gummimatta, porefyllning/lim, 
basecoat och UV-beständig topplack. 
 
Systemet ger en matt och beständig yta som levereras i ett 
stort urval av RAL-färger. 
 
Produkterna som används är fria från lösningsmedel och 
praktisk taget luktfria  under läggning. Systemet säkerställer 
snabb installation av industrigolvet, och slutprodukten utgör 
inte någon hälso- eller miljörisk för användaren. 
 
Vid korrekt utförande vill systemet ge upp till 16 dB (6 mm) till 
19 dB (8 mm) 
 

EGENSKAPER 
 
Systemet lämpligt i miljöer med krav på 
 
+ Vattentät, dammfri och fogfri beläggning 
+ Mycket hög slitstyrka  
+ Estetiskt utseenade  
+ God stegljudsdämpning 
+ Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och 
underhållsvänlighet 
+ Flexibilitet och statisk spricköverbyggande 
 

SYSTEMUPPBYGGNAD 
 
Underlag/förbehandling 

Underlaget ska förbehandlas med slipning eller blästring, 
samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc. 
Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och 
andra cementbaserade underlag. För andra underlag ska en 
utvärdering göras i vart enskilt fall. 
1 Lim 
Mapefloor Porefiller 

Två-komponent lösningsmedelfri polyuretanbaseratlim för 
gummimatta. Appliceras med Mapei tandspackel # 2 eller #3  
2 Gummimatta 
Mapecomfort FL 4 mm el. 
Mapecomfort 5 eller 6 mm 

Gummimattan monteras i det våta limmet så att all luft 
pressas ut. Efter 12 tim. kan Mapefloor Porefiller läggas ut  i 

1-2 skikt med gummispackel så att alla porer fylls.  
 
 
 

_ 

 
 
3 Basecoat 
Mapefloor PU 460 N - färgad 

Två-komponent ljusbeständig självutjämnande 
polyuretanbaserat belegning.  Appliceras med tandad spackel 
i tjocklek 2 mm. 
 
4 Topplack 
Mapefloor Finish 58 W –färgad  

Två-komponent matt ljusbeständig polyuretanlack med hög 
slitstyrka. Appliceras i samma kulör som Mapefloor PU 460 
N i 1-2 skikt med roller 

 
Mapefloor PU 460 N är inte UV-stabil, och ska alltid 

topplackas med UV-stabil topplack. 
 

 

 
Beskrivningstext: 
Golvbelägg:  Mapefloor Comfort AR/X 
Yta: Slät 
Tjocklek: 6,7,8 mm (ange). 
Kulör: (ange) 
Utförande enligt leverantörens anvisningar 
Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080 

 
ÖVRIG INFORMATION 
+ Produktdata (TDS) och säkerhetsdata (SDS) finns på 
www.mapei.se 
+ Arbetsbeskrivning 
+ Drifts- och skötselanvisning 
+ Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 - Kemiska 
arbetsmiljörisker 
 


