
Bildmontage

Color Floor System - CFS
Color Floor System gör det möjligt att designa golvytor med text eller dekorativa detaljer.
Utnyttja golvytorna som hänvisning för att göra det enklare för kunderna att hitta rätt.
Designen tas fram för att passa in i lokalernas arkitektur och inredning på ett smakfullt sätt.

Har ni egna idéer och vill se ett förslag på hur just era lokaler kan se ut kan ni kontakta oss 
för vidare diskussioner.

Designbyrån Maco Design tar fram ett förslag och producera mallar och schabloner som 
våra montörer använder för att skapa spännande och dekorativa golvytor.

COLOR FLOOR SYSTEM
”Undergolv i ett systemtänkande”
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Provyta

COLOR FLOOR SYSTEM
Sjukhus Kulvertar

Problem idag
• Fukt
• Alkalisk Fukt
• Nedbrytning av Lim och Matta
• Emissioner & problem med inomhusmiljön
• Släpp av ytmaterial – lappning / lagning
• Trafik och ”påverkan / förslitning”
• Dåligt underhåll pga rådande förhållanden

På grund av trafik och ”påverkan / förslitning” i sjukhuskulvertarna kan det idag se ut som nedan.

Lösning idag
Vid användning av ett ytmaterial som
Color Floor System kan man idag förenkla 
underhållet väsentligt.

Med Undergolv i ett systemtänkande får 
man även en helhetssyn på hela golvkon-
struktionen. Från betongunderlaget upp till 
ytmaterialet.

Ofta lappade var 10:e meter lite här och där. Märken från redskap, typ truckar, vagnar etc. 
som används för transport och i detta skede omöjligt att förbättra genom underhåll.
Alternativet är att byta ytmaterialet men med det följer också justering av underlaget. Vilket 
sammantaget är kostsamt om det inte görs på rätt sätt.
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Emissioner (Lukt)

DexorBond Klarlack
DexorBond Klarlack
DexorBond CFS - Färg 

Weber Avjämningsmassa

DexorBond + Sand

DexorBond

Betong

Fukt

DexorBond Klarlack
DexorBond Klarlack
DexorBond CFS - Färg 

Weber Avjämningsmassa

DexorBond + Sand

Betong

Normalt standard betong underlag

DexorBond Klarlack
DexorBond Klarlack
DexorBond CFS - Färg 

Weber Avjämningsmassa

Weber Primer

Betong

Golvkonstruktioner Användar instruktioner

Vid befintligt betongunderlag, gammalt golv, 
som har utsatts för alkalisk nedbrytning av 
lim och matta, ytmaterial, så måste  hänsyn 
tas till eventuella emissioner som bildats och 
deponerats i betongunderlaget pga den 
alkaliska nedbrytningen.
Därav två (2) skikt DexorBond för att skapa 
en emissions spärr (mot lukt).

Skiktet DexorBond + sand är för vidhäft-
ningen till avjämningsmassan.

Vid befintligt betongunderlag eller nytt 
betongunderlag med RF <85% och inga 
emissioner.

Vid nytt betongunderlag, nybyggnad, med 
för hög fuktighet (RF) så måste  hänsyn tas 
till fuktigheten i betongengen och då tilläm-
pas DexorBond + sand som vidhäftning för 
avjämningsmassan.

Vid ca >95% RF.V

COLOR FLOOR SYSTEM
Sjukhus Kulvertar
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Color Floor System - CFS
Ledstråk - Synstråk (för synskadade och blinda) – inomhus.
Daltorpshallen (idrottshall) Borås - utförande av Sandå Måleri Sverige i Borås.

COLOR FLOOR SYSTEM
Ledstråk för synskadade
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