
  

Ovenstående informasjonen er basert på egen kunnskap og data gitt av produsenten og må kun ses på som retningslinjer. Det gis ingen garanti for korrektheten. 
Vi anbefaler at kjøper prøver produktet før bruk for å sjekke at produktet og kvaliteten er tilfredsstillende for tiltenkt bruk. Produktet selges uten garanti for at 
det ikke måtte passe til spesifikt bruk eller noen annen garanti. 
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PRODUKTINFO: TK Plater TK2/270PL - TK3/350PL - TK3/450PL 
 

TK2/270PL  2mm 270gr./m² (Standard plate 1) 
TK3/350PL  3mm 350gr./m²  (Standard plate 2) 
TK3/450PL  3mm 450gr./ m² (Standard plate 3) 

 

 TK Plater leverer plater beregnet for midlertidig tildekking i en bygge- og/eller 
rehabiliteringsperioden. 

 Std. plate nr. 1 er 2mm tykk (nom.), vekt på 0,54kg og 2m². 

 Std. plate nr. 2 er 3mm tykk (nom.), vekt på 1,01kg og 2,88m². 

 Std. plate nr. 3 er 3mm tykk (nom.), vekt på 1,35kg og 3m². 

 Platene er veldig raske å legge p.g.a. lav vekt og kan lett 
tilpasses ved bruk av kniv eller saks.  

 Platene kan legges med overlapp noe som gjør leggingen 
raskere siden tilpasning blir enkel.   

 Kan brukes flere ganger, noe som reduserer 
investeringskostnadene.  

 Platene gir så god beskyttelse av underlaget at etterarbeid 
normalt ikke vil være nødvendig. Dette resulterer i reduserte 
kostnader og fornøyde kunder. 

 Beskytter alle typer parkett, gulvbelegg og vegger. De kan 
også enkelt brettes rundt hjørner/søyler/dørkarmer. 

 Platene ligger støtt på gulvet, noe som forenkler rengjøring og 
støvsuging i byggeperioden.  

 Renslig og lyse farger så man ser smuss tidlig.  

 Platene er motstandsdyktige mot vann, mange kjemikalier og 
oljeprodukter.  

 Meget godt fornøyde kunder.  

STOR MILJØGEVINST P.G.A. GJENNBRUK OG SORTERES SOM ORDINÆRT PLASTAVFALL 
 

   
 Beskyttelse av ny parkett under  Beskyttelse av gulv under rehabilitering  Beskyttelse av nytt gulvbelegg i  
 bygging av nytt hus  korridor på en ny skole 
       

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.  

Referanser oppgis på forespørsel.  Se også www.tk-plater.no 

Følg oss på   

 

 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) 

 

http://www.tk-plater.no/
http://www.facebook.com/NordeaNorge

