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Peran CHD

(1,5-2,5 mm)
Beskrivelse
Peran CHD er et fleksibel selvjevnende alifatisk
tokomponent polyuretanbelegg. Peran CHD legges
i 1,5-2,5 mm tykkelse og gir en sllett overflate.
Bruksområde
Peran CHD gir et modere inntrykk og er passer der
overflaten kreves økt slitestyrke, f eks der rullende
trafikk forekommer. Passer i butikker, kontorer,
orridorer, restauranter, sykehus og skoler.
Fordeler
•
•
•
•
•
•
•
.

Standard fargekart

Fugefritt
UV resistent
Selvjevnende
Slitesterk
God
kjemikaliebestandighet
Løsningsmiddelfri
Fleksibel

System design
Oyster White (nærmest RAL 1013)

Signal White (nærmest RAL 9003)
Peran LXP UV
Flowseal PU Matt (Ultra)

Pebble Grey (nærmest RAL 7032)

Light Grey (nærmest RAL 7035)

Primer
Behandlet underlag

Fargene kan avvike noe fra virkeligheten. For å få en korrekt fargeprøve
kontakt vår kundeservice.

www.flowcrete.no

Beskrivelsestekst
Produkt: Peran CHD
Overflate: Matt
Tykkelse: 1,5-2,5 mm
Farge: Se fargekart
Forarbeid og legging etter leverandørens anvisninger.
Leverandør: Flowcrete Norway AS,
Tel : + 47 64860830

Krav til underlaget
Betong eller sparkel skal ha en strekkfasthet på minst 25 N/mm2
og skal være fri for sementhud, støv eller andra forurensinger. Max
tillatt relativ fuktighet i underlaget er 93% og ingen tilsig av fukt
eller grunnvann må forekomme. Hvis ingen fuktmembran er lagt
kan Hydraseal DPM benyttes om primer Peran CHD systemet.

Produkter som inngår i dette systemet
Primer: Hydraseal DPM Natural 0.3 kg/m2
(Porøst underlag kan kreve to priminger)
Belegg: Peran LXP UV 1,95 kg/m2 (for 1,5 mm)
eller Peran LXP UV 3.25 kg/m2 (for 2,5 mm)
Topplakk: Flowseal PU Matt (Ultra) ca 0.06 kg/m2/strøk
(ca 0,12 kg/m2 totalt etter 2 strøk
Detaljert leggeanvisning kan fås ved henvendelse.

Teknisk informasjon

De følgende verdier er typiske verdier oppnådd i
laboratoriettester ved 20°C og 50% relativ fuktighet.
Brannsikkerhet

EN 13501-1
BFL - s1

Sklisikkerhet

TRRL Pendulum Slip test
(4S gummi)
Torr 65 Vått 27

Slagfasthet

EN ISO 6272
IR20

Temperaturresistens

Tåler og klarer
temperaturer opp til 40°C

Shore D

Ca 60

Kjemikalieresistens

Se kjemikalieresistensliste.

Slitestyrke

SS-EN 13892-5
RWA 300

VOC

ISO 16000-9 och CEN/TS
16516 (EN 16402).
Emissionshastighet TVOC:
<0,110 mg/m²h efter 28
døgn.

Vedheft

EN 13892-8
B2.0

Utførelse

Miljøkrav

Det ferdige systemet anses ufarlig for helse og miljø. Lang levetid
og fugefri overflate reduserer behovet for reparasjoner,
vedlikehold og rengjøring betraktelig.

Flowcrete har fokus på dine behov
Flowcrete Group plc er verdensledende på spesialgulvsystemer til
industri og næringsliv. Systemer som kan leveres er blant annet:
overflatedampmemmbraner, gulv til offentlig miljø som f.eks
fugefrie terrazzogulv, belegg i parkeringshus og
korrosjonsbeskyttelsessystemer for å nevne noen. Vårt mål er å
finne en gulvløsning som dekker dine behov.

Flowcrete Norway AS
Postboks 307, 1402 Ski
Tlf. +47 64860830
Email: norway@flowcrete.com
Flowcrete Norway AS er et PRM selskap

Herdetid
(Fra og med at Flowseal PU Matt (Ultra) er lagt)
10°C

20°C

30°C

Lett.trafikk

48 h

24 h

16 h

Full.trafikk

96 h

48 h

48 h

Fullstendig utherdet

14 dager

5-7 dager

4 dager

Etterbehandling- Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en skuremaskin sammen med et mildt
alkaliskt rengjøringsmiddel. Se Flowcretes vedlikeholdsanvisning.

Ytterligere informasjon
For å forsikre at gulvet du velger tilfredsstiller dine behov, ber vi
om at du kontakter våre tekniske rådgivere. Se også vår
hjemmeside www.flowcrete.no for informasjon om de mest
varige og beste gulvene på markedet.

NO 216-02-24

Utførelse skal gjøres av godkjent Flowcrete entreprenør. Få
informasjon om våre entreprenører ved å ringe Flowcrete Norway
AS eller gjennom vår hjemmeside www.flowcrete.no

www.flowcrete.no

