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DATABLAD: TK Plater TKFloorliner 
Beskyttelse av gulv, trapper og andre overflater 

 

TK Plater leverer produkter for beskyttelse av overflater i bygge- 
og rehabiliteringsperioden for å møte strenge krav i 
byggebransjen. 
Produktene TK Plater leverer gjør det lett å holde områdene rene, 
noe som er viktig for et godt ferdig resultat. 
TK Plater er opptatt av minst mulig belastning på miljøet. 
 

 Floorliner™ leveres på rull.  

 Floorliner™ er et tett ikke-vevet materiale med en overflate 
som er ugjennomtrengelig for vann. 

 Floorliner™ er et produkt laget av høyteknologiske fibre med 
en underside med lim som gjør det enkelt å legge. Limet gjør 
at materialet ikke trenger tape for å festes. 

 Floorliner™ er enkel å bruke i områder hvor annen form for 
beskyttelse er vanskelig å benytte 

 Floorliner™ fjernes enkelt etter bruk. 

 Floorliner™ kan brukes flere ganger. 

 Floorliner™ legges med 10cm overlapp 
 

                                                                      
 

 PRODUKTER 

Artikkel nr. TKFloorliner Basic TKFloorliner Original 
TKFloorliner Fukt 
(Ikke lagervare) 

Tykkelse Ca. 1,3mm ca. 2mm ca. 1,8mm 

Bredde rull 1m  1m 1m 

Lengde rull 50m 50m 50m 

Farge Hvit Hvit Hvit 

VIKTIG INFORMASJON 
Floorliner™ Original er ikke anvendelig for porøse steingulv og leir-fliser 

Unngå å ha gulvvarme på når Floorliner benyttes 

Fuktighetsgjennomtrenging   ca. 15 g/m²/d 

Ugjennomtrengelighet   ca. 7 m/vannsøyle 

    

    

TK Plater tilbyr midlertidig beskyttelse for en rekke applikasjoner. Beskyttelsen består av alt fra lette plater til 
selvklebende folier som kan benyttes på harde overflater så vel som tepper. Materialene er meget lette å 
håndtere og bearbeide. 

 IDEELL FOR BRUK TIL  
BESKYTTELSE AV DE FLESTE TYPER 
OVERFLATER 

 MEGET ENKEL Å BRUKE FOR Å  
GI BEST MULIG BESKYTTELSE 

 IDEEL FOR KORTTIDSBESKYTTELSE  
 DUKEN ER HVIT 
 LETT Å KUTTE MED KNIV 
 KAN BRUKES FLERE GANGER 
 LIMER AUTOMATISK 
 LETT Å BRUKE I BL. A. TRAPPER 
 MINIMAL BELASTNING PÅ MILJØET 
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