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BRUKSOMRÅDER 
 
●  Skoler, utdanningssentre og barnehager  
●  Sykehus, helseinstitusjoner og pleiehjem  
●  Idrettsanlegg, trenings- og velværesentre 
●  Kontorer, butikker og offentlige miljøer 
●  Hoteller, leiligheter og boliger 
●  Bibliotek, auditorier og kulturinstitusjoner 
●  Komfortgulv innen nybygg og byggrehabilitering 
 
 
SYSTEMBESKRIVELSE 
 
Gulvsystemet består av lavemisjon herdeplastprodukter som 
gir et fugefritt, elastisk, mykt og dekorativt komfortbelegg som 
er velegnet til alle gulvarealer beregnet for persontrafikk. 
 
Belegget installeres i tykkelser på ca. 6-8 mm med en opp-
bygning bestående av gummimatte som limes til underlaget 
og porefylles. Videre legges det et selvutjevnende og farget 
belegg som påføres en UV-bestandig, pigmentert topplakk. 
Systemet gir en matt, jevn, myk og bestandig overflate som 
leveres i et stort utvalg av RAL og NCS fargekoder.  
 
Produktene som inngår i gulvløsningen er praktisk talt luktfrie 
ved installasjon og oppfyller strenge krav til lavemisjon for 
byggmaterialer. Systemet sikrer rask installasjon, og slutt-
produktet utgjør ingen helse- eller miljømessig fare for bruker. 
 
Gulvbelegget vil ved korrekt utførelse gi en trinnlydsdemping 
på 16 db i 6 mm tykkelse eller 19 dB ved 8 mm tykkelse.  
 
 
EGENSKAPER 
 
Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til gulv 
og overflater med følgende egenskaper: 
 
+  Estetisk og dekorativt utseende 
+  Støyisolerende og meget god trinnlydsdemping 
+  Støtdempende og meget god gangkomfort 
+  Hygienisk og renholdsvennlig med fugefri overflate 
+  Vanntettende, fleksibelt og statisk rissoverbyggende 
+  Varmefordelende, velegnet til gulv med undervarme 
+  Meget god slitestyrke og lang levetid 
+  Enkelt vedlikehold gir lavere livsløpskostnader 
 

 
 

 
 
SYSTEMOPPBYGGING 
 
1  Underlag / forbehandling 
Et jevnt, fast og bærekraftig underlag skal forbehandles ved 
sliping eller blastring, og være tørt, rent og fritt for olje, fett 
etc. Systemet er velegnet til bruk på sementbaserte underlag 
som f.eks. betong, avrettingsmasser og andre sementbaserte 
underlag. Andre underlag kan vurderes egnet til systemet.   
 
2 + 3  Liming og porefylling av gummimatte 
Mapefloor Pore Filler – polyuretanbasert lim og porefyller. 
Mapecomfort – gummimatte i 4 mm eller 6 mm tykkelse. 
Matten limes direkte til klargjort underlag og porefylles i 1 til 2 
sjikt med gumminal før videre overflatebehandling.   
 
4  Belegg 
Mapefloor PU 460 N – lavemisjon, farget polyuretanbelegg. 
Selvutjevnende, aromatisk og elastisk polyuretancoating som 
legges ut med tannet sparkel i ca. 2 mm tykkelse. Belegget er 
ikke lysstabilt og må dernest lakkes med en pigmentert lakk. 
 
5  Topplakk 
Mapefloor Finish 59 W – farget og lysstabil polyuretanlakk. 
Matt, alifatisk og lavemisjon polyuretanlakk med meget god 
slitestyrke som påføres i 2 eller flere strøk med egnet lakkrull. 
Lakken påføres i samme farge som belegget i mellomsjiktet. 
Mapefloor Filler kan tilsettes i lakken for økt sklisikring.    
 

 
ØVRIG INFORMASJON OG DOKUMENTASJON 
 

●  Produktdatablader 
●  Sikkerhetsdatablader (HMS datablad) 
●  Ytelseserklæring DoP for EN 13813 
●  Tekniske arbeidsbeskrivelse iht. NS 3420 
●  Kontrollplaner for utførelse iht. NS EN 1504-10 
●  Produktspesifikke EPD miljødeklarasjoner 
●  Dokumentasjon for lavemisjon 
●  Castor Chair Test EN ISO 4918:2021  
●  Brannklasse: BFL-s1 
●  FDV dokumentasjon iht. krav i TEK 17, kap. 4, §4-1 
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