
FÖR EN VÄRLD
 UTAN FOGAR OCH
 BEGRÄNSNINGAR

www.flowcrete.eu

Ett komplett sortiment av fogfria golvlösningar som förbättrar 
ditt projekt från grunden. 
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Den kompletta golvlösningen innefattar ett brett utbud av 
högpresterande fogfria golvsystem tillsammans med rätt 
support och expertrådgivning för att förenkla processen, 
från golvspecificering till driftsättning. 

DEN KOMPLETTA 
GOLVLÖSNINGEN

Mångsidigheten i Flowcretes portfölj innebär att du enkelt hittar rätt golv för alla 
projekt. Oavsett om det är ett parkeringshus, köpcentrum, skola, museum, lager- 
och logistikfastighet eller en livsmedelsanläggning med höga krav på hygien och 
funktionell finish. 

Våra fogfria golvsystem har förtjänat stort förtroende från erkända företag 
världen över:

• Polyuretanbaserade golvsystem som kan motstå extrema industriella 
förhållanden.

• Snabbhärdande (MMA) golvlösningar som möjliggör kvick installation av 
beläggningar med mycket hållbar finish.

• Epoxibaserade golvbeläggningar som är optimala för att skapa en 
slitstark golvyta för en lång rad industriella och kommersiella behov. 

• Golvsystem som erbjuder en exklusiv, estetisk finish, antistatiska 
egenskaper, resistens mot specifika kemikalier eller förhöjt halkskydd 
med mera.  

Flowcretes golvexpertis tillhandahålls tillsammans med varje lösning genom 
kunniga produktrådgivare och tekniska supporttjänster. Dessa tjänster 
säkerställer att varje kund får stöd under golvets livscykel, från initial design och 
specifikation till installation, underhåll och användning.

I den här broschyren kan du ta reda på mer om sortimentet, vad det erbjuder 
och hur du får ut det mesta av att ha ett så stort antal golvlösningar tillgängliga 
från ett ställe.

TA REDA PÅ MER
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Exklusiva miljöer
Sortimentet av comfortgolv och fogfria 
terrazzogolv ger det ultimata och hållbara 
golvet som erbjuder en lyxig och attraktiv finish 
med hög funktionalitet. Dessa golvsystem 
är optimala för exklusiva köpcentra och 
kommersiella platser.

Kommersiella
miljöer
Flowcrete erbjuder en mängd fogfria 
golvbeläggningar för att skapa en färgstark, 
levande och dekorativ yta för publika och 
kommersiella lokaler.

SORTIMENT
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Industrier
Våra industrigolv erbjuder ett brett utbud av 
golvlösningar som är speciellt anpassade 
efter industrimiljöers tuffa krav på slitstyrka 
och andra belastningar.

Parkeringshus
Flowcretes parkeringhusbeläggningar 
har utformats för att möta samtida krav 
för alla parkeringsmiljöer, vilket hjälper 
till att förbättra det visuella utseendet, 
förbättra ljusreflektionen, minska buller från 
däckskrik och ge däck vattentäthet i alla 
parkeringsstrukturer.

Snabbhärdande
Långa stilleståndsperioder till följd av 
långsamt härdande golvbeläggningar kan 
helt föras till det förflutna tack vare vårt 
sortiment av metylmetakrylat- (MMA) och 
polyuretanmodifierade metylmetakrylat-
förstärkta golv.

Hygieniska miljöer
Hög hygienstandard är viktigt i många 
sektorer, särskilt i föroreningskänsliga miljöer 
såsom livsmedels- och dryckesindustrin eller i 
läkemedels- och elektronikindustrin.



6

Flowcretes fogfria golvsystem för exklusiva 
miljöer inom t ex detaljhandel, modebutiker, 
shoppingcentra och utställningslokaler 
erbjuder den ultimata känslan.

The Mondéco range offers clients a wide variety of colourful and 
decorative aggregates to choose from, which are incorporated 
into the resin mix and later diamond ground, to deliver a smooth 
terrazzo floor finish.

Aggregates available include glass, mirror glass, marble, mother 
of pearl, granite and flint although special mixes and colours can 
be produced to special order on request to offer complete creative 
freedom.

Flowshield Acoustic dB16
Flowfast Terrosso
Flowfast TR
Rustik

Kristalina
Metalika
Peran SL

EXKLUSIVA 
MILJÖER

Lämpliga system:
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“Till M-Sparc valdes Flowcretes golv 
för att de har en väldigt lång hållbarhet, 

god slitstyrka mot gångtrafik och 
ett bra halkskydd.”
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“Golvets ljusa och rena estetik är 
visuellt tilltalande och fungerar också 
som en tom canvas för att framhäva 

galleriets stil och konstverk.”
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Flowcrete erbjuder en mängd fogfria 
golvbeläggningar med utmärkta 
ljuddämpande egenskaper för att skapa 
en färgstark, levande och dekorativ yta i 
kommersiella platser. 

Vårt sortiment av kommersiella golv inkluderar både släta 
Comfortgolv, flinggolvsystem och strukturerade golv som alla har 
designats för att lyfta kommersiella miljöer.

KOMMERSIELLA 
GOLV

Flowshield Acoustic 16dB
Flowshield Comfort
Flowshield CHD
Peran Comfort
Peran CHD 

Flowcoat TL
Flowcoat LXP
Peran STB
Peran STB Public SR
Flowfast Terrosso

Lämpliga system:
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Vi erbjuder ett brett utbud av golvlösningar 
som är speciellt designade för kraven i 
industriella miljöer.

Flowcretes golvsystem sträcker sig från lätta golv 
och väggtätningsbeläggningar i epoxi till robusta 
polyuretangolvsystem för de mest krävande industriella 
miljöerna.

Robusta härdplastgolv kan klara även de mest intensiva och 
utmanande industriella miljöerna. På så sätt bibehålls en fogfri, 
högpresterande finish som tål allt från kraftiga stötar, frekvent 
rengöring, termisk chock och stor utrustning för exempelvis 
förflyttning av kommersiella flygplan och 60-tons lastbilar.

Flowfast BC
Flowfast Himec
Flowfast TR
Flowcrete MF

Flowcrete RT
Flowshield LXP
Flowseal EPW
Flowcoat TL

INDUSTRI 
GOLV

Lämpliga system:
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“Under driftsättningen av processområdet 
har vi haft spill av allt från alkohol och 

malt till kaustiksoda, som alla är ganska 
hårda mot golvbeläggningarna, men 

golven är fortfarande som nya.”
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“Utan de rätta golvlösningarna 
kommer parkeringsplatser ha svårt 
att klara utmaningar, vilket leder till 

spruckna, fula och orena ytor – eller ännu 
värre försvagade betongplattor och en 

osäker struktur.”
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Flowcretes parkeringshusbeläggningar har 
utformats för att möta samtida krav för 
exklusiva parkeringsmiljöer, vilket hjälper 
till att förbättra det visuella utseendet, 
förbättra ljusreflektionen, minska buller från 
bildäck och skapa vattentäthet i alla typer av 
parkeringshus.

Deckshield har en mycket ackrediterad brandklassning och finns 
i ett brett utbud av attraktiva färger och ytfinishar. Med Flowcretes 
tillförlitliga p-husbeläggningar skapas ett ljust, fräscht och tryggt 
parkeringshus som är enkelt att navigera i. 

Deckshield ED
Deckshield ID
Deckshield PD
Flowfast Himec
Peran WW

Matacryl PDS
Matacryl RB
Matacryl WPM
Matacryl WS

GOLVSYSTEM
FÖR P-HUS

Lämpliga system:
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Omfattande stilleståndsperioder och 
långa installationstider kan föras till det 
förflutna tack vare Flowcretes sortiment av 
metylmetakrylatbaserade golvsystem.

Denna teknik innebär att golven kan vara fullt funktionsdugliga 
redan 60 minuter efter applicering, vilket ger oöverträffade 
installations- och härdningstider. Ett snabbt golvprojekt är inte 
automatiskt likställt med en tråkig, dålig finish - i själva verket finns 
Flowfast i en kreativ blandning av färger och snygga effekter, med 
förmågan att skapa anpassade mönster och nyanser för en helt 
personlig finish.

Flowfast BC
Flowfast Himec

Flowfast TR
Flowfast Terrosso

SNABB 
HÄRDANDE

Lämpliga system:
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“De hållbara och mycket snabbhärdande 
MMA-golvsystemen är optimala när 

anpassningen inte kan vänta”.
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“Alla har väl hört om fall av 
matförgiftning som rapporterats i media. 

Golv med minimala fogar är mycket 
lättare att sterilisera, eftersom det finns 

mindre utrymmen för bakterier att 
gömma sig i och därmed föröka sig.”
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Att bevisa att en byggnad kan uppfylla en hög 
hygienstandard är viktigt i många sektorer, 
särskilt i kontamineringskänsliga miljöer 
såsom livsmedels- och dryckesindustrin, eller i 
läkemedels- och elektronikindustrin.

The key aspects of Flowfresh that make it an ultra-hygienic 
flooring system include its seamless, impervious, highly durable 
nature combined with its ability to incorporate coving and 
stainless steel drainage. Flowfresh even includes the natural silver-
ion based antimicrobial agent Polygiene®, which has been proven 
to meet the ISO 22916 standard.

Flowcrete RT
Flowcrete MF
Flowcrete SR

Flowshield LXP
Flowshield CHD

HYGIENISKA 
GOLV

Lämpliga system:
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Beroende på vilket system och vilken teknologi 
som används är den största fördelen jämfört 
med andra golvtyper de sömlösa egenskaperna. 
Detta ger i sin tur en lång rad andra fördelar 
ur funktions- och underhållssynpunkt, såsom 

en fogfri yta som är enkel att underhålla och 
rengöra. Andra fördelar är hög slitstyrka, 
utmärkt brandbeständighet, vattentäthet samt de 
estetiska fördelarna; ett brett utbud av ytfinish 
vad gäller texturer och färger. Man kan säga att 
dessa golv inte begränsas av en form, utan kan 
på riktigt bidra till att realisera en visuell idé.

FAQ
En av de största utmaningarna i val av fogfria golv är att veta vilket 
system som är mest lämpligt för den tänkta miljön. Utöver de rent 
estetiska aspekterna måste valet ta hänsyn till de funktionella 
behoven i varje applikation. Olika golvsystem erbjuder olika 
egenskaper. Många svar finns att läsa på vår hemsida, kan 
diskutera gärna projekt direkt med våra golvexperter.

Vad är fogfria golv?

Vilka är de främsta fördelarna 
med fogfria golv?

Ett fogfritt golv är en slät, hård och motståndskraftig beläggning av olika material som appliceras 
på plats för att göra golvet fogfritt, plant och fast.

TA REDA PÅ MER
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Den största skillnaden mellan fogfria golv och 
andra golv är precis det som definierar dem; 
deras fogfria, sömlösa yta, vilket direkt minskar 
underhållskostnader och ökar produktiviteten 

tack vare att antalet stopp minimeras.
Avsaknaden av fogar, förenklad rengöring, 
minskat behov av reparationer och underhåll 
och kortare installationstider gör fogfria golv till 
en lönsam investering.

Härdplastbeläggningar har använts som 
golvlösningar sedan 1960-talet, med de första 
akryl- och epoxibaserade formuleringarna. 
Sedan dess har nya produktfamiljer utvecklats 
(Polyuretan, PU-betong, PUMA och MMA) med 
andra egenskaper som gjort det möjligt att utöka 
tillämpningen till andra krav och applikationer.

Valet av den mest lämpliga lösningen för varje 
projekt görs enligt olika krav, exempelvis:

• För parkeringshus används bl a PU-
formuleringar på grund av deras speciella 
motståndskraft mot sprickbildning vid 
upprepade rörelser av de bärande plattorna 
när fordon passerar.

• Inom livsmedels- och dryckesindustrin 
föredras en akrylbeläggning i våtutrymmen, 
eller PU-betong, för att motstå de kemiska, 
mekaniska och termiska påfrestningar

• PUMA- eller MMA-beläggning väljs om 

stilleståndstiden för området ska vara kort 
(t.ex. golvbeläggningen i en tågstationshall 
görs om över natten och tas i bruk igen 
nästa morgon).

Flowcrete hjälper er med specifikationsprocessen 
för att säkerställa att ni får det lämpligaste 
golvet för ert projekt. Vi gör yrkesmässig 
besiktning av specifika golvytor (nybyggnad eller 
renovering). Lämnar förslag på skräddarsydda 
lösningar för projektens ändamål samt så 
tillhandahåller vi branschens rekommendationer 
för detaljanslutningar.

Vilka är de största skillnaderna 
mellan fogfria golv och andra 
golvtyper?

Vilket system till vilken applikation?
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Från fogtätning, limning och isolering till passivt brandskydd, 
golvbeläggningar, vattentätning och taklösningar – 
produktvarumärkena inom CPG Europe täcker ett brett spektrum 
av olika byggbehov. Kombinerat med ledande expertis, tjänster och 
support ger vi ett helt unikt erbjudande som gör våra kunder mer 
framgångsrika, gång på gång.

CPG Europe är en del av RPM International Inc. – ett av 
världens ledande byggproduktföretag för både industri- och 
konsumentsegmentet.

Samarbete

CPG Europes  
kärnvärden

Ärlighet & Integritet

Respekt

Engagemang

Hållbarhet

CPG Europe tillverkar högpresterande bygg-
material för att lösa de komplexa utmaningar som 
dagens byggindustri står inför. I portföljen hittar 
du flera europeiska byggproduktvarumärken, 
inklusive illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, 
Vandex och Dryvit. Våra 1400 medarbetare över 
hela Europa gör det möjligt för våra kunder att 
forma en värld där byggnader spar energi, håller 
längre och överträffar riktmärkena för hållbart 
byggande.

Europas ledande byggproduktvarumärken, vid din sida…
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Produktvarumärkena inom CPG Europe täcker ett 
brett spektrum av olika byggbehov och tillhanda-
håller en mängd komplexa tjänster, support och 
system som sällan hittas under ett och samma tak.

Världsledande byggprodukter och 
systemlösningar.

Golvlösningar

vattentätning Taksystem

Tätning, limning  
& isolering

Passivt  
Brandskydd

Fogfria golvsystem, golvavjämning och 
Parkeringshus.

Dricksvatten- och avloppsindustrin, balkonger, 
terrasser, källare och fundament.

Flytande applicerade system, filtsystem, gröna 
takbeläggningar.

Fönstertätning, fasadkonstruktion, exteriör tätning 
och isolering.

Svällande brandskyddsfärger 
och brandtätning.
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www.flowcrete.eu

allthingsflooring.com

/company/flowcrete-sverige

youtube.com/flowcretetv

info-se@cpg-europe.com

Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sweden

+46 (0)31 57 00 10
info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com


