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DECKSHIELD FINISH 
 
To komponent, løsemiddelfritt, fleksibelt,  polyuretanbelegg. 

Inngår som en del av det  BBA godkjente Deckshield 

systemet. 

 

 

Bruksområde 

Er et pigmentert toppbelegg i Deckshield systemet. 

Kan legges på underlag av betong eller asfalt, for å få et 

sklisikkert slitelag. 

 

 

Fordeler 

 BBA testet og godkjent. 

 Løsemiddelfritt. 

 Sklisikkert toppbelegg, kan tilpasses de fleste 

ønsker. 

 Fleksibel, kan benyttes som toppbelegg over 

Deckshield Elastomeric         Membrane, asfalt 

eller betong. 

 God slitasjemotstand. 

 Rask installasjon 

 

 

Tekniske data 
Blandingsforhold: 
Vekt:           4,0 : 1 
Volum:        3,3 : 1 
 

 10 oC  20 oC 
 
Pot Life        30 min 20 min 
Klebefri etter 10 t 5 t 
Lett belastning 30 t 16 t 
Full belastning 36 t 24 t 
 
NB!: Raskere herding er mulig.  Se tabell neste side. 
 
Uten skliskring: 
 
Bruddforlengelse     60% ca. 
Strekkfasthet          > 10 N/mm2 

Rivemotstand 11 MPA approx. 
Hardhet   65 (Shore D) 
Spes. vekt 1.45 kg/liter 
 
 
 
Forbehandling 
Slyngrensing, fresing eller diamantsliping. Slamhinnen må 
fjernes for å få en åpen støvfri betongoverflate. 
 
 
Priming 
Normalt ikke behov  

 

 

 
 
 
 

Blanding 
Settene leveres ferdig med rett mengde A og B komponent. 
Ikke del settene.  Produktet skal  ikke  blandes for hånd. 
Tilsett Herder A til Base B spannet. Bland med en 
saktegående drill i 2 min. Hell deretter produktet over i et 
nytt spann og blandes på nytt. 
 
 
Påføring 

Over Deckshield SF som topp på en sandmettet  

overflate: 

Fjern all overskuddsand og støvsug flaten. 
Rett etter blanding påføres Deckshield Finish med gumminal 
eller rull.  
Anbefalt temperatur i underlaget er 15-25ºC, dog ikke under 
10ºC. Temperaturen på underlaget må overstige 
”duggpunkt” med minst 3ºC under påføring. 

 

 

Forbruk 

0.5 – 0.9 kg/m2, avhengig av kornstørrelse på sand. 
 

 

NB!  

Om ønskelig kan økt sklisikkerhet oppnåes med større 

korning på sanden. 
 

 

Farger 

Standard:  

Mid Grey,   Dark Grey,   Clipper Blue,   Tile Red,   Forest 

Green,   Arabian Yellow. 
 

En  UV stabil Toppcoat er tilgjengelig: Deckshield Top. 
 
Det kan forekomme variasjon i farge fra batch til batch. Vær 
sikker på at materialer til toppstrøk alltid har samme 
batchnummer.  
 
 
 
På steder hvor farger må stemme og det bestilles over flere 
ordrer / leveranser, må Flowcrete Norway AS kontaktes.  
 

 

 

Temperatur 

Deckshield Finish må ikke påføres underlag med temperatur 

under 5 0C.   Temperaturen må ikke være under 5 0C de 

første 24 timer etter påføring. 

 

 
Rengjøring 

Rengjør med Flowsolve cleaner før produktet har herdet.. 
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Forpakning 

10 kg sett, inneholder Base A og Herder B. 

 

 
Lagring  & levetid 

Lagres uåpnet og tørt i 10 - 35 oC, materialet kan lagres i 12 

mnd.  
 
 
Helse og Miljø 

Noen av komponentene i dette produktet kan være 

skadelige ved miksing og legging. Aktuelle HMS datablader  

kan fåes ved henvendelse til  

Flowcrete Norway AS,  tlf: 64 86 08 30  

 

 
Ytterligere informasjon  
Når andre produkter skal benyttes sammen med dette 
materialet må dette sjekkes med teknisk datablad. Dette for 
å være sikker på at de er kompatible med hverandre. 
 
Flowcrete Norway AS har et meget god teknisk og praktisk 
kjennskap som er bygget opp etter mange års erfaring. Vi 
bistår gjerne enten pr. tlf. eller om det er ønske om besøk 
hos oss, eller at vi skal foreta en befaring. 
 
 
Viktig 
Informasjonen i denne brosjyren er basert på våre 
nåværende kunnskaper og erfaringer. 
Den  viser, uten garanti, bruks- mulighetene for vårt produkt, 
siden den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll. 
Flowcrete Norway AS garanterer for kvaliteten på de leverte 
materialer i h.h.t. våre generelle salgs- og 
leveringsbetingelser. 
 

 
PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK 
 
MERK 
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
fremkommer i denne produktbeskrivelse 
representerer vår nåværende kunnskap og erfaring 
om produktene. All overstående informasjon må 
likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand 
for vurdering. Enhver som benytter produktet må på 
forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for 
tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig 
dersom produktet blir benyttet til andre formål enn 
anbefalt eller ved feilaktig utførelse. 

 
 
 
 
 


