
BALKONGBELEGG 
  

  
PRODUKTER SOM INNGÅR  

Aktuelt system:  

     Mapefloor PU FLEX   

  

For ytterligere informasjon se system- og teknisk 

datablad.  

  

PRODUSENT  

Mapei AS  

Telefon: 62 97 20 00 Telefaks: 

62 97 20 01 post@mapei.no  

www.mapei.no  
  

AVFALLSHÅNDTERING  

Ikke herdet produkt klassifiseres som farlig avfall. 

Herdet eller inntørket produkt håndteres som 

byggavfall. Kontakt lokal miljøstasjon.  
  

HÅNDTERING/MILJØINFORMASJON  

Se aktuelt sikkerhetsdatablad.  
  

VEDLIKEHOLD  

Overflaten vaskes etter behov.  Unngå all bruk av 

møbler etc. med spisse bein da disse kan skade 

membranen.   
  

VASK  

Rengjøring utføres ved behov. Bruk Mapefloor 

Cleaner ED (1- 3 % i vann) eller annet svakt alkalisk 

rengjøringsmiddel (svak salmiakk løsning), og vask 

med mobb/fille. Skyll etter bruk. Bruk ikke slipepapir 

etc. for å fjerne merker. Flekker og misfarginger kan 

oppstå ved søl av rødvin, kaffe etc dersom dette 

IKKE tørkes opp  
  

BESKYTTELSE MED POLISH/VOKS  

For å lette rengjøring samt å beskytte gulvet kan 

polish brukes på gulv som ikke er oppstrødd. Fjern 

først alle rester av gammel polish med Mapefloor 

Wax Remover. Deretter påføres Mapelux Lucida 

(blank) eller Mapelux Opaca (silkematt) iht.  

anvisninger i teknisk datablad.  
  

SNØRYDDING  

Ved snørydding bør det brukes redskaper med 

plastskuffe eventuelt fjernes snøen med kost. Unngå 

all bruk av skarpe gjenstander.  
  
BALKONGGRESS/LEMMER  

Disse kan gi misfarginger – og bør fjernes i 

vintersesong. Pass også på at spiker, skruer etc ikke 

punkterer membranen.  

  

SKLI SIKRING  

Alle tette belegg vil føre til at vann og snø blir 

liggende på overflaten lengre enn for et betonggulv.  

Membranen kan da oppleves som glatt.   
  

FLISLEGGING/OVERMALING  

Flislegging av membranen anbefales normalt ikke, og 

dersom dette gjøres må det brukes egnede typer lim 

for eksempel Keralastic.  

  

UTBEDRING AV SKADER  

Skader utbedres med samme materiale og system 

som opprinnelig brukt. Kontakt alltid utførende 

entreprenør via styret.  

  

PRODUKTER OG FARGER  
  

Konstruksjon: _______________________________  
 

Areal: _____________________________________  
  
Forbehandling: ______________________________  
  

Grunnbehandling: ____________________________  
  
Sluttbehandling(er):___________________________  
  

Tykkelse/forbruk: ____________________________  
  
Fargekode(r): _______________________________  
  
  

PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR  
  

Prosjekt:____________________________________  

  

Prosjekt adresse:_____________________________  
  

Firma: _____________________________________  
  

Adresse: ___________________________________  
  
Telefon:  ___________________________________  
  

Telefon: ___________________________________  
  

E-post:  ___________________________________  
  

Dato: _____________________________________  

  

http://www.mapei.no/
http://www.mapei.no/

