
CARPET COVER
- ETT ENKELT SÄTT ATT SKYDDA TEXTILGOLV!

Vid renoveringar och nybyggnationer erbjuder vi unika lösningar för att skydda ditt textilgolv. Färdigt på rulle, bara 
att rulla ut. Carpet Cover är speciellt framtaget för att skydda textilgolv. Man kan enkelt förklara produkten som en 
bred tejp. Den.finns i 2 varianter. Carpet Cover Protect (60 mikron tjock) och Carpet Cover Extreme som är tjockare 
(100 mikron tjock) och med starkare klister.

ETT ENKELT SÄTT ATT SKYDDA TEXTILGOLV  
VID MÅLNING ELLER RENOVERING.

Backa Bergögata 8, 422 46  Hisings-Backa
+46 (0) 31-89 48 03 • info@floorsolutions.se

Floor Solutions produkter testas regelbundet. Den tekniska informationen som nämns erbjuds på basis av kunskap, insikt och erfarenheter från praktiken. De angivna uppgifterna är inte bindande 
som en specifikation och bör ses som en riktlinje. Floor Solution AB kan inte lämna någon garanti eller garanti om lämpligheten för en viss applikation eller användningen av denna produkt. Vid 
användning av denna produkt är användaren alltid ansvarig. Innan användning, produkten ska alltid testas. Avvikelser i informationen kan orsakas av olika miljöfaktorer och avvikelser i mätutrust-
ning och metoder som används. Floor Solution AB ansvarar inte för skador och följdskador till följd av användningen av denna produkt.

Carpet Cover är en självfästande film för skydd av textilmattor 
i rum eller trappor. Carpet Cover har en unikt självhäftande 
undersida som är specialutvecklat för att fästa mot just textila 
mattor. Tack vare detta är Carpet Cover snabbt att installera. 
Det fäster mot textilmattor, glider inte, har hög rivstyrka och är 
lätt att ta bort utan att lämna limrester efter sig.
Carpet Cover finns i 2 olika tjocklekar och många olika bredder. 
I trappor och till högtrafikerade områden rekomenderar vi Car-
pet Cover Extreme. Till stora ytor rekomenderas Carpet Covers 
applikator för bulkrullar.

Handrullar används både till stora och små ytor. De har klistret utåt 
vilket gör att enkelt kan rulla/sparka ut och lägga ner den. Till 90 cm 
rullen finns en applikator, om man vill använda den till lite större ytor.
Bulkrullen* måste läggas med en applikator/ställning då den är tung 
och för att limmet ligger inåt. I kombination med denna rulle används en 
0,3 m handrulle för att täcka runt kanterna mot väggar, pelare etc. För 
stora ytor är denna kombination oslagbar.
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