Mondéco Compact

(7 mm)
Beskrivelse
Mondéco Compact er et fugefritt
epoksybasert terrazzobelegg.

Bruksområder
Mondèco Compact passer godt på butikker,
flyplasser, jernbanestasjoner, gallerier,
hoteller, restauranter, og i miljøer der hvor
slitestyrke og kvalitet er viktig.

Fordeler
● Estetisk tiltalende
● Gir et stilfullt og attraktivt miljø
● Fugefri overflate
● Lett å holde rent
● Kjemikallieresistent
● Slitesterk overflate
● Lav installasjonskostnad

Prosjektreferanser
Mares Restaurant i Oslo
Høgskolen i Sogndal

Yellow Grey 217

Beig 326

Systemdesign
Mondéco Compact

Magnolia

Mid Grey 280

De virkelige fargene kan avvike noe fra eksemplene vist over.
Kontakt Flowcrete Norway for fargeprøver eller spesielle fargetilpasninger.

Flowprime

www.flowcrete.no

Produkt informasjon

Produkt:
Overflate:
Tykkelse:
Farge:

Mondéco Compact
Matt/Blank
6 mm
Se farge kart

Påføres i henhold til produsentens bruksanvisning.
Produsent: Flowcrete UK Ltd, UK
Leverandør: Flowcrete Norway AS, tel: 047 64860830
Utførelse
Utførelse skal gjøres av en godkjent Flowcete entreprenør.
Få informasjon om våre entreprenører ved å kontakte
Flowcrete Norway eller gå inn på www.flowcrete.com
Produkter som inngår i dette systemet
Primer:
Flowprime, forbruk 0.3 kg/m2
Belegg:
7 kg Peran SL 12 kg tilslag (marmor, perlemor,
glass)
Poretetting: Peran SL 0,1 kg/m² (uten filler C) samme
farge som brukt i belegget
Topplakk
Flowseal PU matt eller blank
Leggeanvisning fås ved henvendelse.
Utførelse
Utførelsen skal gjøres av en godkjent Flowcrete
entreprenør. Få informasjon om våre entreprenører
ved å kontakte Flowcrete Norway.
Flowcrete har fokus på dine behov
Flowcrete Group plc er verdensledende på
spesialgulvsystemer til industri og næringsliv. Systemer som
kan leveres er blant annet: overflatedamp-membraner, gulv
til offentlig miljø som f. eks fugefrie terrazzogulv, belegg i
parkeringshus og korrosjons-beskyttelsessystmer for å
nevne noen. Vårt mål er å finne en gulvløsning som dekker
dine behov.
Miljøkrav
Det ferdige systemet anses ufarlig for helse og miljø.
Lang levetid og fugefri overflate reduserer behovet for
reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

Krav til underlaget
Underlaget må ha en trykkfasthet på minimum 25N/
mm2, og være fri for sementslam, støv og andre
forurensinger. Maks RF 95%, ikke avgi damp og være
uten grunnvannstrykk. Hvis det ikke finnes dampsperre,
kan Hydraseal DPM benyttes som primer for Mondéco
Compact- systemet.

Viktig
Flowcretes produkter har garanti mot produksjons- og
materialfeil, og selges i henhold til våre standard salgs- og
leveringsvilkår. Kopi av vilkår sendes ut på forespørsel.

Flowcrete Norway AS
P.B. 307, 1401 Ski, Norway
Tel: +47 64860830 Fax: +47 64860831
Email: norway@flowcrete.com
Flowcrete Norway AS er et RPM selskap

Systemkrav
I henhold til BS 8204-6/FeRFA typ 8.
Tabellen under viser hvor godt systemet oppfyller de
forskjellige karakteristikkene.
På en skala fra 1-5 hvor 5 er best. 5 Utmerket, 4 Svært god,
3 God(Godkjent), 2 Tilfredsstillende,1 Dårlig.
Brannsikkerhet
Sklisikkehet
Slagfasthet
Termisk belastning
Tung trafikk

4
3
5
3
5

Vanntetthet
Vaskbarhet
Slitebestandighet
Kjemikalieresistens
Ripefasthet

5
5
5
4
5

Teknisk informasjon
De følgende verdiene er typiske verdier oppnådd i
laboratorietester ved 20°C og 50% relativ fuktighet.
Sklisikkerhetsverdi

TRRL Pendulum Slip Test
Tørr 80 Våt 35

Temperaturbestandighet
temperaturer

Tolererer og klarer
opp til 60°C

Vanngjennomtrengelighet

Nil – Karsten test (vanntett)

Kjemikalieresistens

Kontakt Flowcrete Norway AS
God motstand mot te, kaffe,
cola, frukt juice, såpe og
blekemiddel

Slitasjemotstand
.
.

BS8204-2 Class AR2 middelstyrken,industriell og
kommersiell

Trykkfasthet

65 N/mm2 (BS6319)

Bøyestrekk

25 N/mm2 (BS6319)

Strekkfasthet

13 N/mm2 (BS6319)

Heftfasthet

Større enn kohesiv styrke på
25 N/mm2 betong >1.5 MPa.

Herdetid
Lett trafikk
Full trafikk
Fullstendig utherdet

10°C
24 t
72 t
12 dg

20°C
12 t
48 t
7 dg

30°C
6t
24 t
5 dg

Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold
Rengjør regelmessig med roterende børster. Bruk et
mildt alkalisk vaskemiddel.
Ytterligere informasjon
For å sikre at gulvet du velger tilfredsstiller dine behov,
ber vi om at du kontakter våre tekniske rådgivere.
Gå gjerne inn på vårt nettsted www.flowcrete.no for
informasjon om de mest varige og beste gulvene på
markedet.

www.flowcrete.no

