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DATABLAD: TK Plater TK2/270PL - TK3/350PL - TK3/450PL  
 

Platene er ekstrudert i polypropylen og kan leveres i flere tykkelser og 
vektklasser. Platene gir meget god beskyttelse av både gulv og vegger. Platenes 
konstruksjon gjør at de er støtabsorberende. 
 

 Platene kan leveres som flammehemmende i henhold til LPS 1207. 

 Platene leveres normalt som hvite men andre farger kan leveres på 
bestilling (minimum kvantum påkrevet). 

 Platene kan leveres med tykkelser fra 2mm til 10mm 

 Avhengig av tykkelse så leveres platene med vekt fra 270gr/m² til 
1.500gr/m². 

 Platene kan leveres i bredder fra 1m til 1,22m.  

 Platene kan leveres i lengder fra 2m til 2,44m 

 Platene er motstandsdyktig mot vann, mange kjemikalier og 
oljeprodukter. 

 Kundens egen logo kan trykkes på platene (minimum kvantum påkrevet).  

 Platene blir brukt i skips- og offshore-industrien med meget gode 
resultater og har på disse områdene blitt en standard for beskyttelse av 
underlag. 

 
 
 

      
   Beskyttelse av gulv ved rehabilitering   Lett og raskt å tilpass. Lett å holde rent Beskyttelse av fliselagt gulv 
   

 PRODUKTER 

Artikkel nr. TK2/270PL (standard 1) TK3/350PL (standard 2) TK3/450PL (standard 3) 

Tykkelse min. 2,0mm min. 2,6mm min. 3,0mm 

Egenvekt 270 gr./m² 350 gr./m² 450 gr./m² 

Platebredde 1,0m 1,20m 1,22m 

Platelengde 2,0m  2,40m 2,44m 

Platens areal 2,0m²  2,88m² 3,0m² 

Platevekt 0,54kg  1,01kg 1,35kg 

Diverse Andre dimensjoner kan skaffes men er ikke lagervare 

Plater / pall 500 333 333 

Farge Hvit Hvit Hvit 

 
TK Plater tilbyr midlertidig tildekking for en rekke applikasjoner. Tildekkingen 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. 

 IDEELLE FOR BRUK PÅ PARKETT,  
VINYL OG FLISER 

 MEGET ENKLE Å BENYTTE  
FOR Å GI BEST MULIG 
BESKYTTELSE 

 RENSLIG OG LYSE FARGER  
(HVIT) 

 LETT Å KUTTE OG BRETTE  
LANGS RIBBENE 

 PLATENE KAN LEVERES MED  
KUNDENS LOGO OG TEKST 

 KAN BENYTTES INNE OG UTE 
 PLATENE KAN KASTES SAMMEN  
MED VANLIG PLAST, D.V.S. 
PLATENE  
ER IKKE SPESIALAVFALL 

 
 NOBB nr. 47621957 (Std. 1) 
 NOBB nr. 46415085 (Std. 2) 
 NOBB nr. 52116612 (Std. 3) 

 


