
MATACRYL® SYSTEM FOR 
PARKERINGSDEKKE
⊲ Belegg- og vanntettingssystem for parkeringshus  

med flere etasjer og underjordiske garasjer.
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Bruksområder

Takdekke Mellomdekke Underjordiske garasjer

Gangveier / trapper Veimerking

Belegg - og vanntettingssystem 

Parkeringshus med flere etasjer og underjordiske 
parkeringshus utsettes for uvanlig store og 
varierte påkjenninger. Dette gjelder spesielt for 
påkjenninger på dekker av armert betong.

Hvis det ikke finnes tilstrekkelig beskyttelse, kan termiske, 
kjemiske og mekaniske påkjenninger føre til betydelige skader. 
Kjøretøy tar med seg vann og veisalt inn i parkeringshuset.  
I tillegg øker avgassene belastningen fra CO2.

Trafikk på betongdekke gir vibrasjoner som kan føre til 
små sprekker i strukturen. Det gjør at skadelige substanser 
kan trenge inn og forårsake betydelige skader på betongen 
og armeringsstålet.

Ramper





PUMA-teknologi kombinerer PUR og MMA

Høy toleranse  
for fuktighet 

Rask  
herding

Kan påføres på mange  
typer underlag

Kan påføres mellom  
-10 og +35 °C

Ekstremt  
værbestandig

Kort nedetid reduserer 
kostnadene 

MMA-ers unike egenskaper for påføring ved 
lav temperatur



Samme korte påforings- og herdetid som
for MMA-er.



Samme elastisitet som for PUR 

Samme sprekkoverbyggende egenskaper  
som for PUR



Samme raske herding som for MMA-er 

Samme overlegne slitestyrke som for MMA-er 

Samme lange levetid som for MMA-er 

UV-bestandighet hos MMA-er 

Like enkelt å reparere som MMAer 



Ytre dekkeMellomliggende dekke

Systemoppbyggning

PrimerBelegg

Topplakk

PrimerTetningslagmembran

BeleggTopplakk



Mellomdekke

For mellomdekke er det viktig å 
forhindre at vann og salter trenger 
inn i strukturen.

Avhengig av konstruksjonstypen, kan det være 
tilstrekkelig med et ganske stivt belegg, eller så 
kan det kreves sprekkeoverbyggende løsninger.

Det finnes systemer med eller uten kompletterende 
membranlag, avhengig av hvilke krav som stilles.

Membranlaget kan utformes med eller uten 
innlagt fiberduk, avhengig av driftsforholdene.

MATACRYL® OS 8 Parking Deck System, vårt 
system for parkeringsdekke, som er testet i 
samsvar med DIN EN 1504-2, er egnet som stivt 
belegg for mellomliggende dekke.

Øvre dekke

Dekke utendørs og andre 
parkeringsplasser som utsettes for 
vær, krever løsninger med konkrete 
tekniske egenskaper. Spesielt må man 
forhindre at vann og salter trenger 
inn i de utsatte dekkenes betong ved 
hjelp av egnet beleggsystem.

Overbygging av sprekker, UV-motstand, 
fullstendig beskyttelse mot inntrengning av 
vann og motstand mot frostsykluser må sikres 
langsiktig.

Løsninger til alle behov



Løsninger for detaljer Ramper

et stort utvalg av membraner 
og beleggsystemer gir valgfrihet 
mellom forskjellige løsninger.

Man kan gjennomføre mange forskjellige 
visuelle konstruksjonsalternativer. Fargekoding 
av forskjellige nivåer i parkeringshuset, merking 
for fotgjengere og parkeringsplasser, avvikende 
farge for gangveier med mer kan tydeliggjøre og 
forbedre sikkerheten.

Tydelige, dekorative farger forbedrer også 
trivselen hos dem som bruker parkeringen.

Belegg for ramper kan installeres 
enten ved hjelp av stive systemer 
eller fleksible membransystemer.

Ved renovering av ramper må rampene stenges, 
noe som vanligvis fører til store tap av potensiell 
utnyttelse. Varigheten for slike stenginger 
reduseres mye med systemene MMA og PUMA.

Avhengig av størrelsen og arbeidsstedets 
forutsetninger, kan ramper renoveres på bare 
én dag og trafikkeres allerede to timer etter at 
arbeidet er avsluttet.
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Flowcrete

World leader in seamless resin flooring  
solutions and other specialist coatings.
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Bangladesh +603 6277 9575 bangladesh@flowcrete.com
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Bulgaria +359 898 61 58 31 bulgaria@flowcrete.com
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Poland +48 22 879 8907 poland@flowcrete.com
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UAE +971 4 347 0460 uae@flowcrete.com
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India +91 44 40176600 india@flowcrete.com

North America
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*Whilst every care has been taken to ensure that the information included in this document was accurate at the time of printing, Flowcrete reserves the right to change product specifications at 
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