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Pulastic FL extra

Arbets Beskrivning
Pulastic FL Extra 
PULASTIC FL Extra är en slitstark, mycket 
högkvalitativt sportgolv för renovering av 
befintliga PULASTIC sportgolv med tydliga 
tecken på hård användning och slitage.      
FL extra är speciellt utvecklad för att få 
tillbaka det ursprungliga utseendet och öka 
den mekaniska hållfastheten efter många års 
användning.

FaceLift
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Pulastic FL extra

Pulastic FL Extra 

Inomhus Sportgolv

Allmän 
Systeminformation

▲   PULASTIC FL Extra är ett mycket slitstark renoveringsgolv för befintliga 
PULASTIC golv med tydliga tecken på hård användning och slitage. FL Extra 
är speciellt utvecklad för att få tillbaka det ursprungliga utseendet och öka 
den mekaniska hållfastheten efter många års användning.
PULASTIC GM 2000 självnivellerande polyuretan appliceras i ett sömlöst skikt 
med en genomsnittlig tjocklek av 1 mm. Det självnivellerande materialet har en 
mycket hög mekanisk hållfasthet så att de gamla skadorna i golvet inte visas 
igen. Vid behov måste reparationer göras innan installationen av det nya 
toplageret. Efter att toplageret är härdat målas ny topcoat och nya linjer.

▲    Undergolvet skall motsvara tillverkarens dokument"Krav före
 installationen av ett PULASTIC sportgolv ".

▲    Karaktären på de olika produkterna kräver högt kvalifiserade
specialister till att utföra installationen.
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Nytt PULASTIC FL EXTRA

Befintlig gammalt PU-golv
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Pulastic FL extra

Renoverings- 
Rengöring:

PULASTIC Deepclean 

Förbrukning: 
Anteckningar:

1 Liter / 100 m² 
För renovering av PU-toplager är det ett krav att
golvytan rengörs noggrant innan arbetet påbörjas. Golvet skall 
vara helt rent från fett, tejpade linjemärkningar och andra 
oegentligheter (tuggummi, klister etc.). Detta bör tas bort helt. 
För att rengöra golvet rekommenderas följande metod:

-

-

Täck över hela ytan med en 1: 10 blanding av PULASTIC 
Deepclean och ljummet vatten. 
Låt detta tvättmedel ligga kvar på ytan i ungefär 
30 minuter, så att fettet i ytan  upplösas. 

Skrubba hela ytan med en skrubb-suga-maskin, som 
samtidigt suger bort skurvattnet. Använd en grön scotch-
brite som en skrubb pad. Tvätta hela ytan efteråt mycket 
noga med rent vatten utan några tillsatser. Sug upp vattnet 
helt, så att all smuts avlägsnas.

Det är viktigt att ytan får torka ordentligt ut efter tvätten.

Justering ringar/lock 
och golvbrickor:

Anmärkningar: Alla golvbrickor och ringar/lock måste anpassas till det nya 
golvet, som är ursprunglig nivå,  + 1,0 mm.

Slipning: Anmärkningar:

Verktyg:

Slipa hela golvet med golvslipmaskin för att få en ren,
slät och uppruggad yta. Ta bort allt damm efteråt. 
Sopborste + dammsugare."
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Pulastic FL extra

Reparationer Material:

Anmärkningar:

De nödvändiga reparationsmaterial är starkt beroende av 
tillståndet i det befintliga golvet. Som en allmän riktlinje kan vi 
rekomandera att använda:
- PULASTIC EG, för mekaniska skador / tätning sprickor.      
- PULASTIC FM, att reparera skadat gummimatta.
- PULASTIC GM 20000, för att lägga nytt topplager.
- PULASTIC Accelerator.
 Se noggrant till att ytan är helt förberedd för ytrenoverings 
lagret. Tack vare den höga flexibiliteten hos GM 2000, är 
slipning av materialet  arbetskrävande. Därför måste den 
ursprungliga ytan vara helt klargjort, så att en ny slät och jämn 
yta kommer att vara resultatet av det självnivellerande skiktet.

Självnivellerande 
skiktet:

PULASTIC GM 2000 
Förbrukning: 
Anteckningar:

± 1.400 g / m².
Cirka 14 m² med en 20 kg trumma. Torktiden för

Verktyg:

ytan innan nästa lager med topcoat göras måste vara minst 
12 timmar vid 23 ° C.
Platt spackel, tandspackel eller s.k. "Swedish knife".

Topcoat finish: PULASTIC COATING 221W-TS/W-221 
Förbrukning: 
Anteckningar:

221/W 135   +/- 5 grams/m² 

Verktyg:

TS/W 150     +/- 5 grams/m²  
221 130        +/- 5 grams/m². 
Korrigera alla ojamnheter före applicering av topcoat.  
Härdningstiden av beläggningen måste vara minst:       12 
timmar vid 23 ° C.

Borste, lambskinsrulle (10 cm), (1 x 50 cm och 2 x 70 cm).         

Linjemålning: PULASTIC LINEPAINT 
Förbrukning: 
Anteckningar:

10 gram / m vid 5 cm bredd.
Det betyder: ± 75 m med en 0,75 kg box. Använd endast tejp
med mycket goda vidhäftningsegenskaper som måste pressas 
ner mycket exakt. Tejpen måste avlägsnas innan härdning av 
linjefärgen.

Allmän
Information:

▲  Konsultera tillämpliga "Produktblad" för detaljerad appliceringsmetod.
▲  Förbrukningsvärdena är net mängder. Lägg till 5%  för ytor mindre än 100 m².
▲ Temperatur på material och arbetsområde: 10 till 30 ° C.
▲ Temperatur på undergolv: minimal 3 ° C över daggpunkten.
▲ Luftfuktighet: max 80%.
▲ Härdningstiden av golvet  före full användning måste vara minst 12 h / 23 ° C
▲ Rådfråga tillverkare vid behov.
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 Rättsliga

förbehåll:
Informationen i detta dokument och alla  råd ges i god tro baserat på Descol`s 
nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och 
används under normala förhållanden i enlighet med Descol`s rekommendationer. 
Informationen gäller endast ansökan (er) och produkt (er) som uttryckligen anges 
häri och är baserad på laboratorietester som inte ersätter praktiska prov. Vid 
förändringar i parametrarna för materialen, till exempel förändringar i substrat etc, 
eller i händelse av ett annat program, konsulter Descol`s tekniska service innan du 
använder Descol produkter. Informationen i detta dokument befriar inte 
användaren av produkterna från att testa dem för avsedd applikation och syfte. Alla 
order accepteras under förutsättning att våra allmänna försäljnings-och leverans. 
Användaren skall alltid använda den senaste utgåvan av den aktuella 
produktdatablad för den berörda produkten, kopior av dessa kommer att levereras 
på begäran.




