
Datablad

Voergaardsvej 17, 9330 Dronninglund • + 45 31 31 94 13 • info@Rubberproff.dk • www.Rubberproff.com • CVR 40465790

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tek-
niske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af   hvert produkt, kan disse 
oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar, at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede 
anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. Kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har 
ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af   vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgænge-
lige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.

Dato: 24-08-2020

Gummifliser
Instruktion

Instruktion til behandling og lægning af gummifliser

Overflade: 

Sørg for at overfladen er plan. Hvis underlaget ikke består af beton, bedes du kontakte os. 

Produktegenskaber: 
Gummifliserne er af granulat gummi, som kan have en størrelsestolerance/effekt på ± 2 % og en tykkelse-
stolerance på ± 5 %. Granulat gummi laves af 100 % genanvendt gummi, der indeholder carbon black. Det 

kan komme ud som et sort farvestof. 

Værktøjer til beskæring: 
Brug en stiksav, 25 mm hobbykniv eller håndsav. Brug aldrig vinkelsliber, tværgåenge sav eller savborde. 

Lægning: 
Mål forsigtigt (ikke for stramt,  da fliserne kan ekspandere på grund af fugtabsorption og krympning af 
vejrpåvirkninger). Placer hvis muligt fliserne på en betonoverflade.  

Fliserne presses i spænd mod hinanden og samles i nord- og sydgående retning med 4 medfølgende dyv-
ler. Brug eventuelt en gummihammer. Bemærk at der ikke medfølger dyvler til gummiflisen med følgende 
mål: 25 mm 1.000 mm x 1.000 mm. 

Vedligehold: 
Gummifliserne kan støvsuges, fejes, skrubbes og-/eller poleres med rengøringsmaskine. 

Bemærk: 
Rengøringsmidler er tilladt, forudsat at ætsende midler undgås. Brug altid det rigtige beskyttelsesudstyr, 
når du behandler produkterne. 

Kontakt os, hvis du har brug for mere information om produktet. 

Bemærk venligst:

I alle tilfælde er det kundens ansvar, at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. Kemisk 
resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garante-
rer selvfølgelig kvaliteten af   vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og 
produktændringer


