
FLOORCOVER PROTECT
- ETT ENKELT SÄTT ATT SKYDDA GOLV!

Vid renoveringar och nybyggnationer erbjuder Floorcover en världsunik lösning för att skydda golv. Färdigt på rulle, 
bara att installera utan tejp. Du får ett väldigt bra skydd av golv och du minskar halkrisken. Men det är framför allt 
mycket enkelt och snabbt att installera på alla typer av underlag, både hårda som mjuka.

10 SKÄL ATT ANVÄNDA FLOORCOVER PROTECT

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

1. SPAR TID 
Den största och starkaste anledningen till att välja Floorcover 
är hur snabbinstallerat det är. Den förlimmade baksidan gör att 
man bara rullar ut, skär till och det är klart.

2. INGEN TEJP
Eftersom undersidan är förlimmad behövs ingen tejp. Floor-
cover fungerar lika bra på hårda golv som på textilgolv och 
mattor. Lägg den med 10 cm överlapp. För att enkelt förklara 
hur Floorcovers lim fungerar kan man likna det vid det lim som 
finns på Post-it-lappar.

3. VÄTSKESKYDDANDE
Ytan på Floorcover är belagd med ett vätske spärrande skikt. 
Produkten är inte diffussionstät. Materialet andas och släpper 
igenom vattenånga underifrån.

4.  RIVTÅLIG
Floorcover är tillverkat i ett segt material som nästan helt elim-
inerar risken för slitagehål.

5. LIGGER STILL
Floorcover glider inte omkring utan ligger still så länge sky-
ddet behövs. När tillfälliga gångstråk skapas kan Floorcover 
med fördel läggas över mattor vilket ger en snabb och enkel 
installation.

6. PÅ ALLA GOLVMATERIAL 
Floorcover skyddar på parkett, hel  täckningsmattor, klinker, 
laminat, PVC, sten osv. Med andra ord behöver du bara ha med 
dig ett skyddsmaterial. OBS! Begränsningar vid nylagda golv.

7. ENKELT I TRAPPOR 
Floorcover är enkel och snabb att lägga i trappor eftersom den 
inte behöver tejpas fast.

8.  RULLAR INTE UPP SIG 
När man rullar ut Floorcover ligger det på plats vid första 
försöket. Problemet med skyddsmaterial som rullar upp sig 
och i värsta fall jagar dig finns inte. Placerar man inte Floorcov-
er rätt Första gången lyfter man det lätt och lägger det rätt.

9. MINDRE RISK FÖR REPOR 
Om olyckan skulle vara Frame, och något råkar ligga under 
golvskyddet, så håller limmet fast det. Det gör att det inte kan 
åka runt och orsaka många småskador och minskar risken för 
repor.

10. HALKSKYDDANDE
Floorcover har ett ytskikt som är halkskyddande. Eftersom 
både undersidan limmar mot under  golvet och ovansidan är 
halkskyddad så får du en mycket säker arbetsplats.

Bredd  x  längd  Antal/förpackning
60 cm x 12,5 meter 40
80 cm  x  25 meter  30
100 cm  x  25 meter  35
100 cm  x  50 meter  12

OBS! Får ej läggas på golv med hög fuktavgång eller PVC-mattor utan PUR. Kontakta Floor Solutions vid frågor.
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.


