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Ramper/Lastkaj
Systembeskrivning
Våra fogfria p-däcksbeläggningar erbjuder ett
mycket stort urval av kulörer, slitstyrka och
halkskydd. Eftersom vi arbetar med de flesta
stora internationella producenterna, kan vi
alltid erbjuda det golvsystemet som lämpar sig
bäst i varje enskilt fall.

Volvo, Olofström

Kulörer
Vänligen observera att färg kan avvika något från verkligheten. Beläggningen går att få i de flesta RALkulörer.

Vid beläggning av hårt trafikerade eller belastade ytor
utförs beläggningen i en större tjocklek och i många fall
med ett hårdare material. För att minska underhållet kan
det många gånger vara smart att utföra beläggningen i
ett mörkt och klarlackat utförande. Men som i alla våra
golvsystem så går det att utföra beläggningen i nästan
vilken färg som helst. Beläggningen lämpar sig i ramper i
parkeringshus och garage. Hårt trafikerade truckgångar
inom industrin där extra krav på halkskydd föreligger.
Loftgångar där behovet av kraftigt halkskydd prioriteras.

Fördelar
1.
2.
3.
4.
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Fogfri yta
Vattentät
Beständig mot bensin, salter m fl
Halkskyddad
Mycket hög hållfasthet
Mycket hög slitstyrka
Enkel rekonditionering
Snabb installation
Många kulörer

Referenser
P-garage Adonis, Pfizer, Volvo, IKEA, P-hus Erika, P-hus
Dockan, P-garage Täby C m flBesök gärna
www.euplast.se för
fler referenser.

	
  

Med snart 30 år i
branschen kan vi
vår sak.

Vikten av noggrant
underarbete.

EU Plast AB grundades 1987 av bröderna
Arnell. Företaget är idag en av Skandinaviens ledande installatör av fogfria golv.
EU Plast AB förknippas med hög kvalitet,
stort engagemang och kunnande genom
alla led.

Normalt utförs underarbetet genom:

Våra duktiga medarbetare sätter stor heder i att alltid
anstränga sig extra för att nå ett bra slutresultat. Vårt
normala arbetsområde täcker in hela Sverige och delar av
Skandinavien. Vid speciella tillfällen utför vi även
entreprenader i övriga Europa och världen.

Miljöarbete alltid i fokus.
De flesta produkterna/golvsystemen är befriade från
lösningsmedel. Installationen påverkar därför inte
omgivningen. Dock är det viktigt att avspärrningar och
härdningstider respekteras. Naturligtvis är all vår personal
utbildad och certifierad för arbete med härdplaster. EU
Plast AB är certifierat enligt ISO 14001.

Vår satsning på ISO
certifiering ger resultat.

Ett korrekt utfört underarbete är en grundförutsättning för
ett långsiktigt och lyckat slutresultat. Val av underarbete
baseras på underlagets beskaffenhet samt på vilket
golvsystem som skall installeras.

•
•
•

Dammfri stålkuleblästring
Dammfri diamantslipning
Vattenblästring/vattenbilning

För att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet samt för
att skapa bra arbetsmiljö för oss själva och kunden,
investerar vi fortlöpande i ny modern maskinutrustning.

Enkelt att underhålla.

Fogfria härdplastgolv är extremt slitstarka och slagtåliga.
Om en skada trots allt uppstår är det enkelt att reparera
eller justera golvet. Reparationen kan utföras lokalt vid
skadan utan att påverka funktionen i golvbeläggningen.
Rapportera snarast en skada till ansvarig på EU Plast AB.

Minimal skötsel.
Eftersom härdplastgolv är fogfria och har en god
kemikaliebeständighet, är städ och skötsel mycket enkel. I
de allra flesta fall är det tillräckligt att våtmoppa golven.
Specifika städanvisningar överlämnas i samband med
golvinstallationen.

	
  

Kvalitetssäkring sker genom hela processen. Vår
projektanpassade kvalitetsstyrning borgar för ett
minimerande av felkällor samt säkerställer en spårbarhet
från start till färdig entreprenad. EU Plast AB är certifierat
enligt ISO 9001.

EU Plast AB
Delary Bruk 6
343 95 Älmhult
Tel +46(0)476-330 80
Fax +46(0)476-333 35

EU Plast AB
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168 65 Stockholm
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EU Plast AB
Box 176
421 22 Västra Frölunda
Tel +46(0)31-47 42 00
Fax +46(0)31-47 42 06

EU Plast A/S
Hedeager 7
2605 Bröndby
Tel +45 43 45 30 50
Fax +45 43 45 50 40

www.euplast.se
info@euplast.se

	
  
	
  

