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TILDEKKINGSPLATER
beskytter mens du jobber

• Sterkere enn papp
• Skjæres og formes med kniv
• Leveres i 2 mm eller 3 mm tykkelse
• Utrolig lette, kun 1 kg per plate
• Tåler vann og oljeprodukter 
• Kan brukes flere ganger
• Gjenvinnes som plast på byggeplassen
• Egen logo kan trykkes på platene



Suveren beskyttelse for gulv under arbeid i nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg.

 Lette å bruke på vegger. Platene veier kun 1 kg per stykke. Egen logo kan trykkes på.



Lekende lett å tilpasse rundt hjørner, søyler, dører, vinduer eller andre flater.

Overlegne til beskyttelse av møbler og interiør. Bare fantasien setter begrensninger.



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

Fornøyde kunder er viktige for oss.
Ja, platene sto igjen til karakter 6. Jo dette kan jeg bare gi rosende ord om, etter at vi har benyttet 
TK Plater er reklamasjoner på parkett blitt tilnærmet 0. Samlet vurdert er dette noe dyrere enn papp, 
men til gjengjeld mulig å bruke om igjen samt 0 kostnader på etterarbeid. Dette er et produkt jeg 
allerede har anbefalt flere.
 Morten Dahl, Nordisk Husprosjekt AS

Vi har vært godt fornøyd med platene på prosjekt Elvelunden (Oslo), og vi har også klart å gjenbruke 
de en del her, og i tillegg sendt en god pall til prosjekt Marilunden på Sagene. Har veldig lite skader 
i parketten, bortsett fra de som kommer etter at tildekkingen er fjernet. Bruker de også på tildekking 
i heis, og ved diverse arbeider her og der hvor det er kurant å ta 2-3 plater under armen..!
 
 Gard Reime, JM AS Oslo

Best i test. Rett og slett genialt. Bruker dem akkurat nå på jobben.

 Rudolf Weistd, SSG Norge as

Jeg er kjempefornøyd og glad for at TK Plater ble valgt som tildekkingsplater til gulv på 
prosjekt Lysakerbuen. Jeg er lei av å bruke trefiberplater som lager støv, og papp som revner.

 Kirsti Evensen, Backegruppen 

Vi har brukt TK Plater i alle leilighetene i Tiedemannsbyen, Oslo i 2011. Vi var veldig godt fornøyd 
og har siden brukt platene på mange andre prosjekter. De ga en utmerket beskyttelse av gulvene.

 Benny Nymark, Skanska as

Forhandler:



													 	 	

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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DATABLAD:	 TK	Plater	TK2/270PL	-	TK3/350PL	-	TK3/450PL		
	
Platene	 er	 ekstrudert	 i	 polypropylen	 og	 kan	 leveres	 i	 flere	 tykkelser	 og	
vektklasser.	Platene	gir	meget	god	beskyttelse	av	både	gulv	og	vegger.	Platenes	
konstruksjon	gjør	at	de	er	støtabsorberende.	
	

Ø Platene	 ligger	 støtt	 på	 gulvet,	 noe	 som	 forenkler	 rengjøring	 og	
støvsuging	i	byggeperioden.	

Ø Platene	gir	så	god	beskyttelse	av	underlaget	at	etterarbeid	normalt	ikke	
vil	være	nødvendig.	Dette	resulterer	i	reduserte	kostnader	og	fornøyde	
kunder.	

Ø Platene	kan	leveres	med	tykkelser	fra	2mm	til	10mm	
Ø Avhengig	 av	 tykkelse	 så	 leveres	 platene	 med	 vekt	 fra	 270gr/m²	 til	

1.500gr/m².	
Ø Platene	kan	 leveres	 i	bredder	 fra	1m	til	1,22m,	og	 lengder	 fra	2m	til	

2,44m	
Ø Platene	 leveres	normalt	 som	hvite,	men	andre	 farger	kan	 leveres	på	

bestilling	(minimum	kvantum	er	påkrevet).	
Ø Platene	 er	 motstandsdyktig	 mot	 vann,	 mange	 kjemikalier	 og	

oljeprodukter.	
Ø Platene	kan	leveres	som	flammehemmende	i	henhold	til	LPS	1207.	

	
	

		 		 		
			Beskyttelse	av	gulv	ved	rehabilitering																										Lett	og	raskt	å	tilpass.	Lett	å	holde	rent	 																																			Beskyttelse	av	fliselagt	gulv	
	 	 	

	 PRODUKTER	
Artikkel	nr.	 TK2/270PL	(standard	1)	 TK3/350PL	(standard	2)	 TK3/450PL	(standard	3)	

Tykkelse	 min.	2,0mm	 min.	2,6mm	 min.	3,0mm	
Egenvekt	 270	gr./m²	 350	gr./m²	 450	gr./m²	

Platebredde	 1,0m	 1,20m	 1,2m	
Platelengde	 2,0m		 2,40m	 2,4m	

Platens	areal	 2,0m²		 2,88m²	 2,88m²	
Platevekt	 0,54kg		 1,01kg	 1,30kg	

Diverse	 Andre	dimensjoner	kan	skaffes,	men	er	ikke	lagervare	
Plater	/	pall	 500	 347	 347	

Farge	 Hvit	 Hvit	 Hvit	
	
TK	Plater	tilbyr	midlertidig	tildekking	for	en	rekke	applikasjoner.	Tildekkingen	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.	

	IDEELLE	FOR	BRUK	PÅ	PARKETT,		
VINYL	OG	FLISER	

	MEGET	ENKLE	Å	BENYTTE		
FOR	 Å	 GI	 BEST	 MULIG	
BESKYTTELSE	

	RENSLIG	OG	LYSE	FARGER		
(HVIT)	

	LETT	Å	KUTTE	OG	BRETTE		
LANGS	RIBBENE	

	PLATENE	KAN	LEVERES	MED		
KUNDENS	LOGO	OG	TEKST	

	KAN	BENYTTES	INNE	OG	UTE	
	STOR	MILJØGEVINST	P.G.A.		
		GJENNBRUK	OG	SORTERES		
		SOM	ORDINÆRT	PLASTAVFALL	

	
	NOBB	nr.	47621957	(Std.	1)	
	NOBB	nr.	46415085	(Std.	2)	
	NOBB	nr.	52116612	(Std.	3)	

	



  

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 plater og tape 
Pr. 01.06.2022 

 
 

Type TK2/270PL TK3/350PL TK3/450PL TK50HV 
Tape 

Tykkelse 2 3 3  

Egenvekt gr./m² 270 350 450  

Vekt / plate kg 0,54 1,01 1,30  

Lengde  2000mm 2400mm 2400mm 50m 

Bredde  1000mm 1200mm 1200mm 50mm 

Antall / pall - eske 500 347 347 24 

Pris kr / stk.    129,89 

Pris kr / m²  26,95 32,83 39,87  

 
 

Ta kontakt med oss for et godt tilbud. 
 
 
Kommersielle betingelser: 
Betalingsbetingelser 30 dager 
Leveringsbetingelser Fritt levert lager Hokksund 
Leveringstid  1 til 3 dager under forutsetning av at materialene finnes på lager 
   Ny produksjon normalt 3 til 4 uker 
Gyldighet  Prisene kan endres uten forvarsel 
 
 
. 
 
Det tas forbehold om mulige feil. 
 
 
 
 
 
 


