
Optimal
FLOORLINER – TILDEKKING PÅ RULL

beskytter mens du jobber

• Floorliner leveres på rull, 1 x 50 m
• Floorliner gir en bra, enkel og rask beskyttelse av 
 alle de fleste typer gulver
• Floorliner kan gjenbrukes flere ganger
• Floorliner har lim på undersiden som gjør at det 
 ligger stødig ned i mot underlaget, og er veldig 
 enkelt å fjerne etter bruk
• Floorliner bør legges med ca. 100 mm overlapp

www.tk-plater.no
Les om noen av våre kunder på tk-plater.no/referanser
Følg oss på Facebook

Ketil Bro post@tk-plater.no 913 12 621
Trygve Ygre Fjeld trygve@tk-plater.no 975 35 292



	 	

Ovenstående	informasjonen	er	basert	på	egen	kunnskap	og	data	gitt	av	produsenten	og	må	kun	ses	på	som	retningslinjer.	Det	gis	ingen	garanti	for	
korrektheten.	Vi	anbefaler	at	kjøper	prøver	produktet	før	bruk	for	å	sjekke	at	produktet	og	kvaliteten	er	tilfredsstillende	for	tiltenkt	bruk.	Produktet	selges	uten	
garanti	for	at	det	ikke	måtte	passe	til	spesifikt	bruk	eller	noen	annen	garanti.																																																																																																																	09.05.21.	Rev06	
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DATABLAD:	TK	Plater	TKFloorliner	
Beskyttelse	av	gulv,	trapper	og	andre	overflater	

	
TK	Plater	 leverer	produkter	for	beskyttelse	av	overflater	 i	bygge-	
og	 rehabiliteringsperioden	 for	 å	 møte	 strenge	 krav	 i	
byggebransjen.	
Produktene	TK	Plater	leverer	gjør	det	lett	å	holde	områdene	rene,	
noe	som	er	viktig	for	et	godt	ferdig	resultat.	
TK	Plater	er	opptatt	av	minst	mulig	belastning	på	miljøet.	
	
• Floorliner™	leveres	på	rull.		
• Floorliner™	er	et	tett	 ikke-vevet	materiale	med	en	overflate	

som	er	ugjennomtrengelig	for	vann	
• Floorliner™	er	et	produkt	laget	av	høyteknologiske	fibre	med	

en	underside	med	lim	som	gjør	det	enkelt	å	legge.	Limet	gjør	
at	materialet	ikke	trenger	tape	for	å	festes	på	gulv	

• Floorliner™	er	enkel	å	bruke	i	områder	hvor	annen	form	for	
beskyttelse	er	vanskelig	å	benytte	

• Floorliner™	fjernes	enkelt	etter	bruk	
• Floorliner™	kan	brukes	flere	ganger	på	de	fleste	overflater	
• Floorliner™	bør	legges	med	10cm	overlapp	
	

				 				 			        															
	

	 PRODUKTER	

Artikkel	nr.	 TKFloorliner	Basic	 TKFloorliner	Original	 TKFloorliner	Fukt	
(Ikke	lagervare)	

Tykkelse	 Ca.	1,3mm	 ca.	2mm	 ca.	1,8mm	
Bredde	rull	 1m		 1m	 1m	
Lengde	rull	 50m	 50m	 50m	

Farge	 Hvit	 Hvit	 Hvit	

VIKTIG	INFORMASJON	
Floorliner™	Original	er	ikke	anvendelig	for	porøse	steingulv	og	leir-fliser	

Unngå	å	ha	gulvvarme	på	når	Floorliner	benyttes	
Fuktighetsgjennomtrenging	 	 	 ca.	15	g/m²/d	

Ugjennomtrengelighet	 	 	 ca.	7	m/vannsøyle	
	 	 	 	

	 	 	 	
TK	Plater	tilbyr	midlertidig	beskyttelse	for	en	rekke	applikasjoner.	Beskyttelsen	består	av	alt	fra	lette	plater	til	
selvklebende	 folier	 som	 kan	 benyttes	 på	 harde	 overflater	 så	 vel	 som	 tepper.	Materialene	 er	 meget	 lette	 å	
håndtere	og	bearbeide.	

	IDEELL	FOR	BRUK	TIL		
BESKYTTELSE	AV	DE	FLESTE	TYPER	
OVERFLATER	

	MEGET	ENKEL	Å	BRUKE	FOR	Å		
GI	BEST	MULIG	BESKYTTELSE	

	IDEEL	FOR	KORTTIDSBESKYTTELSE		
	DUKEN	ER	HVIT	
	LETT	Å	TILPASSE	MED	KNIV	
	KAN	BRUKES	FLERE	GANGER	
	LIGGER	STØDIG	
	MINIMAL	BELASTNING	PÅ	MILJØET	

	
	TKFloorliner	Basic	 	 	

NOBB	nr.	57737733	
	TKFloorliner	Original	

	 NOBB	nr.	57737744	
	TKFloorliner	Fukt									

	 NOBB	nr.	57737752	
	



  

Ovenstående informasjonen er basert på egen kunnskap og data gitt av produsenten og må kun ses på som retningslinjer. Det gis ingen garanti for korrektheten. 
Vi anbefaler at kjøper prøver produktet før bruk for å sjekke at produktet og kvaliteten er tilfredsstillende for tiltenkt bruk. Produktet selges uten garanti for at 
det ikke måtte passe til spesifikt bruk eller noen annen garanti. 
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Prisliste Floorliner 
Pr. 01.06.2022 

 
 

Type TKFloorliner 
Basic 

TKFloorliner 
Original 

TKFloorliner 
Fukt 

(Ikke lagervare) 
Tykkelse (mm) 1,3 2 1,8 

Lengde  50m 50m 50m 

Bredde  1 m 1m 1m 

Antall / pall  24 15 15 

Pris kr / rull (1m bred) 
Pris kr / m² 

1.277 
25,54 

1.626 
32,52 På forespørsel 

 
 

Ta kontakt med oss for et godt tilbud. 
 
 
Kommersielle betingelser: 
Betalingsbetingelser 30 dager 
Leveringsbetingelser Fritt levert lager Hokksund 
Leveringstid  2 til 3 dager under forutsetning av at materialene finnes på lager 
   Ny produksjon 2 til 3 uker 
Gyldighet  Prisene kan endres uten forvarsel 
 
 
. 
 
Det tas forbehold om mulige feil. 
 
 
 
 
 
 


