
 
 

Peran Comfort 

 

Produktdatablad 

 

 

Peran Comfort er et 2-komponent, mykt, selvutjevnende, ensfarget, 

polyuretanbasert gulvbelegg. Produktet er UV-stabilt. 

 

Bruksområder 

Peran Comfort brukes i offentlige miljøer hvor det er ønskelig med et UV-stabilt 

og mykt belegg. Passer godt til kontorer, butikker,  klasserom, sykehus, mm. 

Den ferdige flaten blir jevn, tett og lett å rengjøre. Peran Comfort er selvjevnende 

og legges i tykkelse  2 - 3 mm. Peran Comfort krever en topplakk. Belegget kan 

vedlikeholdes med polishbehandling. 

 

 

Forbehandling 

Slyngrensing, fresing eller diamantsliping.  

Slamhinnen må fjernes for å få en åpen støvfri betongoverflate. 

Grundig støvsuging. 

 

 

Priming 

Betong: Flowprime 

Asfalt: Ingen priming 

Stål: Flowcrete Steel Primer. 

 

 

Blandingsforhold  

4 deler Base A blandes med 1 del Herder B. Tilsett herder B til Base A.  

Bland med en saktegående drill i 2 minutter.  

Det anbefales å slå blandingen over i en ny bøtte og blande på nytt for å være 

sikker på at produktene blir blandet godt nok 
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Brukstid  (potlife) 

Ferdigblandet produkt skal brukes innen 25 minutter ved 23°C.  

Ved høyere temperaturer forkortes tiden. 

 

 

Påføring  

Fordel Peran Comfort i ønsket mengde med tannsparkel eller stålbrett.  

Etterrulles evt. med piggrulle. 

 

 

Temperatur ved installasjon 

Anbefalt temperatur i underlag er 15-25 ºC. Under ingen omstendighet skal 

temperaturen være under 10 ºC. Temperaturen i underlaget skal overgå 

duggpunktet med 3 ºC ved legging og herding. Temperaturen må ikke falle 

under 5 ºC i de første 24 timene etter installasjon. 

 

 

Herdetid  

Kan brukes etter 24 timer ved 20 °C (gangtrafikk). 

Produktet er fullstendig utherdet etter 5-7 døgn. 

 

God ventilasjon og riktig luftfuktighet kreves for å få nevnte herdetider. 

Anbefalt fuktighet bør være mindre enn 70 % RF ved 12°C og mindre enn 80% 

ved 20°C, både under påføring og herding. 

 

Høy luftfuktighet tidlig under herdeprosessen kan gi lenger herdetid. 

Må ikke tildekkes eller vaskes de første 24 timene 

 

 

Glans 

Matt – må lakkes med Flowseal PU matt lakk. 
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Tørrstoffinnhold 

Ca. 100 %     VOC < 500 g/l 

 

Komponentenes vekt  (densitet) 

Komponent A ca  1.50 kg/l  

Komponent B  ca. 1.15 kg/l.  

A + B   ca. 1.40 kg/l 

 

Sett størrelse 

30 kg (produktet leveres i A+B komp. 

Peran Comfort Base     A  24 kg 

Peran Comfort Herder  B    6 kg 

 

Blandingsforhold: A : B = 4 : 1 (vekt)  

 

Forbruk  

Ved 2 mm ca 2,80 kg /m². 

 

Lagring 

12 måneder i uåpnet/forseglet pakning.  

Lagres ved temperatur mellom 15-25 ºC.  

Ved temp. lavere enn 15°C kan krystallisering oppstå. 

Lagres innendørs (beskyttes mot fuktighet og varierende temp.) 

 

 
PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK 

 

MERK 

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer 

vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel 

betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på 

forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig 

dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.  


