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Teknisk information om ACRYMASTER

Industry 200 Industry 400 HeavyDuty 600

Tjocklek 2-3 mm 3-6 mm 5-8 mm

Vikt ca 7kg/m2 ca 7kg/m2 ca 2kg/m2mm tjocklek

Tryckhållfasthet 42N/mm2 42N/mm2 62N/mm2

Böjdragshållfasthet 20N/mm2 20N/mm2 18N/mm2

Elasticitet mycket god mycket god mycket god

Värmeutvidgningskoefficient 4X10-5 4X10-5 4,5X10-5/°C

Kontinuerlig vattentemperatur max 70° max 70° max 70°

Vätskegenomsläpplighet ingen ingen ingen

Inverkan av termochock ingen ingen ingen

Användningstemperatur – – –55 till +70°C

Läggningstemperatur –10° till +35°C –10° till +35°C –5° till +35°C

Härdningstid vid 20°C ca 2 timmar ca 2 timmar ca 2 timmar

Högsta fukthalt i underlag 5 viktprocent 5 viktprocent 5 viktprocent

Antal standardfärger ca 10 st ca 10 st Grå
Ang. kemikalieresistens, se separat info

ACRYMASTER kan utföras som • 2-8 mm beläggning • Tunnskiktsmålning • Självnivellerande • Dammbindning
ACRYMASTER

Förstärkning
Flexibel polymer

Underlag

ACRYMASTER

Golvbrunn

Underlag

Vattentäta och hygieniska anslutningar mot väggar                          ACRYMASTER spricköverbyggnadssystem                                               Vattentäta anslutningar till avlopp

Det är vi som lägger
och underhåller Ditt
ACRYMASTER-golv.
Det är vi eller någon av våra kvali-
ficerade samarbetsparners över
hela landet som lägger och under-
håller Ditt ACRYMASTER-golv. Vår
långa erfarenhet och våra flexibla
och kundnära organisation gör att
vi kan erbjuda högsta servicegrad
och den bästa totalekonomin för
Dina golv. Vi utför arbetet som
totalentreprenad och tar ett lång-
siktigt ansvar för Din golvinstalla-
tion med funktionsgaranti och ser-
viceansvar.

Box 18030, 250 18 Helsingborg
Tel. 042-22 15 10, Fax 042-215 09



ACRYMASTER är ett fogfritt
golvsystem som är speciellt
utvecklat för att möta industrins
hårda krav på ett hållbart ,
vattentätt, lättstädat och kemi-
kalieresistent golv.

ACRYMASTER är uppbyggt av
flexibla acrylplaster som 
fungerar som bindemedel för
infärgad kvartssand eller andra
fillerkomponenter. Detta inne-
bär att golvet kan ges en valfri
ytstruktur och en estetiskt till-
talande färgblandning.

ACRYMASTER golvbeläggning
är snabblagt vilket innebär ett
kort produktionsstopp. Det
kan dessutom läggas på de
flesta befintliga underlag.

ACRYMASTER golvbeläggning
fungerar lika bra ute som inne
och det finns i flera färger och
kvaliteter för att exakt kunna
mötas de krav som ställs.

ACRYMASTER kan även ut-
föras med golvvärme för en
effektiv och behaglig upp-
värmning. Den totala tjockle-
ken av ca 5 mm gör systemet
intressant även vid renovering.

Lämpliga användnings-
områden är:
• Industriella våtutrymmen
som livsmedelsindustri, kök,
processindustri och transpor-
tytor.
• Utomhusytor som lastram-
per, balkonger, fartygsdäck,
parkeringsplatser och broar.

ACRYMASTER golvbeläggningar
är resistenta mot de flesta organiska
och oorganiska syror samt alkalier.
Med speciell ytlack kan resistensen
mot bensin, oljor och vissa lösnings-
medel förbättras.

ACRYMASTER tål termochocker och
kan utföras hetvattenbeständigt.

ACRYMASTER
kan belastas redan efter en timme
vilket innebär korta produktions-
stopp för kunden.

ACRYMASTER kan läggas vid
minusgrader och behåller sin elasti-
citet ned till –35°C.

ACRYMASTERs uppbyggnad av
acrylplast och kvartssand gör det
mycket motståndskraftigt mot slag,
nötning och vibrationer. Att golvet
läggs helt fogfritt gör det absolut
vattentätt.

ACRYMASTER finns i flera kvalite-
ter och tjocklekar för att exakt
kunna möte de krav som kan ställas
i olika produktionsutrymmen. Som
specialvariant kan ACRYMASTER
utföras som antistatisk beläggning.

ACRYMASTER är mycket lättstädat
och därför lämpligt där kraven på
hygien är stora. ACRYMASTER tål
alla normala rengöringsmetoder,
även högtryckstvätt och ångtvätt.
Lösningsmedel skall ej användas då
dessa kan påverka golvet.

Inblandningen av kvartssand gör
ACRYMASTER-golvet halkfritt
även när det är blött.

ACRYMASTER läggs inom
bl a följande områden:
• Livsmedelsindustrier
• Storkök
• Varuhus
• Mässor och utställningar
• Kontor och korridorer
• Balkonger och terasser
• Parkeringsdäck
• Broar och lastramper
• Mekaniska industrier
• Läkemedelsinduastrier
• Laboratorier
• Atomkraftverk

ACRYMASTER FOGFRIA GOLVSYSTEM TÄCKER ALLT

ACRYMASTER kan även utfö-
ras som ett självnivillerande
golv i varierande tjocklek från
2-5mm, och med slät eller
halkskyddad yta.
Det går även att 
tillsätta dekorativa 
flingor i olika 
kulörer på.

RAL1002         RAL1020

RAL3013        RAL6021


