Barrikade®
Dekorativ unik PU beläggning

Systemdatablad

Användingsområden:
Monoart är designat för alla typer av publika
ytor och bostäder där en fogfri, slitstark och
dekorativ yta som är lätt att hålla ren
efterfrågas.
•
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Monoart passar för renovering av
exsisterande golv på grund av låg tjocklek och
bra vidhäftning till de flesta underlag.

Systembeskrivning:
Monoart är en fogfri dekorativ
golvbeläggning.
Golvet består av en primer, ett enfärgat självnivellerande mellanlager och en topcoat med
speciella färgeffekter. Eventuellt kan man
använda ett flexibelt mellanlager för att öka
komforten och få stegljudsdämpning.
Systemet har en tjocklek på 1,5 - 4 mm
avhängigt av tjockleken på mellanlagret.
Monoart levereras i 10 standard färger.
Dessa standardfärger fås genom att använda
ett svart mellanlager. Färgnyanser kan ändras
genom att använda en annan färg i mellanlagret.. Det är också möjligt att blanda två
eller flera färger för att uppnå speciella
effekter, eller att inkludera mönster eller bilder
på mellanlagret, som kommer bli synligt
genom toppcoaten.

Hesselberg Bygg är en ledande aktör i
den nordiska marknaden med
huvudkontor och produktion i Norge
och exporterar också till en rad andra
länder. Företaget har dotterbolag i
Sverige och Litauen.
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Monoart är ett fogfritt system. Det behövs
endast fogar där det finns expansionsfogar i
undergolvet.
Egenskaper:
Monoart ger en vattentät, slitstark och mycket
vacker yta som är lätt att hålla ren. Monoart
har mycket bra mekaniska egenskaper.

System:
Epoxi primer:
Mellanlager:

Topcoat:

Barrikade EP-PB
Monoart Base Coat
eller
Barrikade
Stoneflex
Monoart

Tekniske data:
Vidhäftning EN 13892-8

4,0 Mpa

Slagtålighet EN ISO 6272-1
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