Naturewalk (3 - 4 mm)
Beskrivelse
Naturewalk er et fugefritt og sklisikkert
steinbelegg, normalt sett for utendørsbruk.
Belegget leveres i en rekke
steinkombinasjoner, og det benyttes
polyuretan som bindemiddel.
Bruksområder
Naturewalk er designet for at gangfelt og
tilsvarende skal stå i harmoni til omgivelsene.
Systemet er beregnet for stor gangtrafikk på
gangfelt i f.eks parker, utenfor sportsarenaer,
hoteller og lignende.
Fordeler
Gir en meget sklisikker overflate
Tåler stor gang- og hjultrafikk.
Tilgjengelig med en rekke dekorative
steintilslag
Gir lang levetid i forhold til løs stein og
grus
Tilbyr en fugefri flate som hindrer ugress i
å vokse
Enkelt renhold og vedlikehold
Prosjektreferanser
Ascot Racecourse
Systemdesign
Naturewalk

Primer (hvis
påkrevd)
Underlag

www.flowcrete.no

Spesifikasjoner

Produkt: Naturewalk
Finish: Natural stone
Tykkelse: 3 - 4 mm
Farge: Se fargekart
Klargjøres og legges i henhold til leverandørens
bruksanvisning.
Leverandør: Flowcrete UK Ltd
Telefon: +47 64 86 08 30

Krav til underlag

Høykvalitets asfalt, betong eller avretting må tåle minimum
25N/mm2, være fri for sementavsetninger, støv og andre
forurensinger Underlaget må ha maks. 75% R Fetter BS8204,
være tørt, og uten grunnvannstryk. For underlag med RF over
75%, benytt Flowfast primer.

Produkter som inngår i dette systemet
Primer
Asfaltunderlag

Opp til 75% RH – Ingen primer nødvendig
Opp til 95% RH – Flowfast asfalt Primer @ 0.4 – 0.5 kg/m2

Betong eller flytsparkel

opp til 75% RH – Ingen primer påkrevd
opp til 100% RH – Flowfast fukttolererende primer @ 0.3 –
0.5 kg/m2

Slitelag
Sealer

(Tillegg)
skilsikring

Deckshield SF @ 2.5 kg/m2 strøs opp::
Natural Stone @ 5 kg/m2 (til verskudd)
Flowfast Standard Seal @ 0.5 kg/m2
- ekstra påføringer for å minimere

Den faktiske mengden er avhengig av underlagets porøsitet,
profilen og tilslagets størrelse (typiske verdier over for steiner
i standard fargekart). Detaljert informasjon er tilgengelig ved
forespørsel.

Teknisk informasjon

De følgende verdier er typiske verdier oppnådd i
laboratoriettester ved 20°C og 50% relativ fuktighet.
Sklisikkerhetsverdi
Tør >40 Lavt skli potensial
Metode beskrevet i BS 7976Våt >40 Lavt skli potensial
2
(I samsvar med HSE and UKSRG
(typiske verdier for 4-S
retningslinjer)
gummihjul)
Gulvmaterialenes glatthet kan endre seg betydelig, grunnet
installasjonsprosessen, etter korte bruksperioder, grunnet
upassende vedlikehold, slitasje over lengre tid og/eller
forurensninger på underlaget (våt eller tørt).
Systemer med struktur er anbefalt å møte kravene for
sklisikkerhet ved våte omstendigheter og/eller for forurensninger
på underlaget (våt eller tørt). Vennligst kontakt våre tekniske
rådgivere for flere detaljer og spesifikasjoner.
Slagbestandighet
ISO6272
Temperaturbestandighet
Myknes over 70°C, blir hard ved
nedkjøling
Vanndampgjennomgang
Ingen – Karsten test
(diffusjonstett).
Kjemikaliebestandighet
Kontakt teknisk avdeling
God motstand mot te, kaffe,
cola, fruktsafter, blekemidler og
vaskemidler.
NB: overflater uten sealer kan
få flekker på steinene
Avhengig av valgt tilslag. Bruk
bauxite ved tung belastning og
biltrafikk
Større enn kohesiv styrke på
25N/mm2 betong. >1.5 MPa.

Slitemotstand
Vedheft

Herdetid (Deckshield SF)
Lett trafikk
Full trafikk
Full kjemisk herding

10°C
30 t
36 t
12 dager

20°C
16 t
24 t
7 dager

30°C
10 t
16 t
5 dager

Installasjon

Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold

Installasjonen skal utføres av våre godkjente entreprenører.
Kontakt oss for informasjon om disse.

Fei gulvet for å fjerne løse steiner. Benytt maskinell
rengjøringsmaskin og et mildt alkalisk vaskemiddel.

Flowcrete har fokus på dine behov

Ytterligere informasjon

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

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.

Miljøkrav

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

Viktig
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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
Postboks 307 1401 SKI Norge
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