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Rustik (8 - 12 mm) 
 

Beskrivelse 
Rustik er et epoksysystem, med innblanding av 
dekorativ natursten eller marmor. Systemet giver 
en tykkelse på mellom 8 og 12 mm. Natursten og 
marmor fås i 4-6 mm størrelse. 
 
Bruksområder 
Rustik er velegnet til butikker, utstillingslokaler, 
korridorer, bilhaller og andre rom, som krever 
estetikk og slitesterke gulv. 
 
Fordeler: 

 Mulighetens materiale – der fargevalg og 
logoinnlegg skaper et gulv som er annerledes. 

 Stort utvalg av farger for å tilfredsstille alle 
farge- og designbehov 

 Det økonomiske gulv, som reduserer 
rengørings og vedligeholdsomkostningene 

 Branngodkjent til nødutganger, hvilket er viktig 
i den type miljøer, hvor systemet brukes 

 Kan legges på de fleste underlag 
 Gir god lyddemping fra trinn 

 
Projektreferanser 
Brødrene Dahl AS, Oslo, Brekstad Bil AS, 
Trondheim, Volvo Isberg, Oslo, Kili Auto, 
Lillehammer, Skeidar Møbler, Otta. 

 
Systemdesign

Standard fargekart 

Rustikbelegg 

Forbehandlet betong 

Primer Peran LVS 

De virkelige fargene kan avvike noe fra eksemplene vist over. Kontakt 
Flowcrete Norway for fargeprøver eller spesiell fargetilpasning. 
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Beskrivelse 
Produkt: Rustik 
Overflate: Blank 
Tykkelse: 8-12 mm 
Farve: f.eks. Red 
Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens 
anvisninger. 
Leverandør: Flowcrete Norway AS 
Tlf.: +4764860830 
 
Utførelse 
Utførelse skal gjøres av en godkjent Flowcrete entreprenør. 
Få informasjon om våre entreprenører ved å kontakte 
Flowcrete Norway eller gå inn på www.flowcrete.no 
 
Produkter som inngår i dette systemet 
Primer :   Flowprime, 0,3 kg/m2, alterntivt til 8 mm 
Belegg :   Peran RC 0,9 kg/m2 
Natursten:  materialeforbruk ca. 12 kg/m2, alterntivt 

til 8 mm. 
Marmorsten:  materialeforbruk ca. 16 kg/m2, alterntivt 

til 8 mm. 
 

Detaljerte leggeanvisninger fås ved henvendelse. 
 
Flowcrete har fokus på dine behov  
Flowcrete Group plc er verdensledende på 
spesialgulvsystemer til industri og næringsliv. Systemer som 
kan leveres er blant annet: overflatedampmembraner, gulv 
til offentlig miljø som f. eks fugefrie terrazzogulv, belegg i 
parkeringshus og korrosjons-beskyttelsessystemer for å 
nevne noen. Vårt mål er å finne en gulvløsning som dekker 
alle dine behov.  
 
Gulvdesigntjenester 
Spesielle firmafarger og design kan produseres på bestillig. 
 
Miljøkrav 
Det ferdige systemet anses ufarlig for helse og miljø. Lang 
levetid og fugefri overflate reduserer behovet for 
reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig. 
 
Krav til underlaget 
Underlaget må ha en trykkfasthet på minimum 25N/mm2, 
og være fri for sementslam, støv og andre forurensinger. 
Maks RF 95%, ikke avgi damp og være uten 
grunnvannstrykk. 
 
Viktig 
Flowcretes produkter er garantert mot profuksjons- og 
materialfeil, og selges i henhold til våre standars salgsog 
leverigsvilkår. Kopi av vilkår sendes ut på forespørsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk informasjon  
De følgende verdiene er typiske verdier oppnådd i 
laboratorietester ved 20 °C og 50% relativ fuktighet. 

Branngodkjennelse Klasse G 
Sklisikkerhetsverdi TRRL Pendulum Slip Test 

Tørr 59 Våt 45 

Gulvmaterialenes glatthet kan endre seg betydelig, grunnet 
installasjonsprosessen, etter korte bruksperioder, grunnet 
upassende vedlikehold, slitasje over lengre tid og/eller 
forurensninger på underlaget (våt eller tørt). 

 
Systemer med struktur er anbefalt å møte kravene for 
sklisikkerhet ved våte omstendigheter og/eller for 
forurensninger på underlaget (våt eller tørt).  Vennligst 
kontakt våre tekniske rådgivere for flere detaljer og 
spesifikasjoner. 
Slitestyrke BS8204-2 Klasse AR2 – 

Middel styrke til industriel og 
kommersiell bruk 

Slagfasthet ISO6272 
1 kg vekt >1,8 m 
2 kg vekt >1,5 m 

Temperaturbestandighet Tolererer og klarer 
temperaturer 
på opp til 50°C. 

Kjemikalieresistens God resistens mot te, kaffe, 
cola, 
fruktjuice, rengjøringsmidler 
og 
blekemidler 

Trykkfasthet >50 N/mm2 (BS 6319) 

Bøyestrekk >10 N/mm2 (BS 6319) 

Heftfasthet Større enn kohesiv styrke på 
25 N/mm2 beton >1,5 MPa 

Herdetid 
 10°C 20°C 30°C 
Lett trafikk 36 t 24 t 24 t 
Full trafikk 72 t 48 t 48 t 
Fullstendig utherdet 12 dager 7 dager 5 dager 

 
Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold 
Overfladen holdes ren med kosting, støvsuging, vasking 
eller 
skuremaskin med børsterondell. Høytrykksvasking maks. 
50 gr.C. Dyprensjøring skal forets ved behov, avhengig av 
virksomhet og nedsmussingsgrad. 
 
Ytterligere oplysninger 
For å sikre at gulvet du velger tilfredsstiller dine behov, ber 
vi 
om at du kontakter våre tekniske rådgivere (tlf.64860830). 
Gå gjerne inn på vårt nettsted (www.flowcrete.no) for 
informasjon om de mest varige og beste gulvene på 
markedet. 


