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MATACRYL® WS (6-7 mm alt. 10 mm)
Biltrafikerad bro

Beskrivning
Matacryl® systemet är en fogfri akrylbaserad tätskikt- 
och slitskiktslösning.

Användningsområde
Matacryl® systemet används på trafikerade 
vägbroar.

Fördelar
- Snabb installation
- Fogfri yta
- Snabb regnresistens
- Spricköverbyggande även under 0°C.
- God vidhäftning till betong och stål.
- Kräver inte mycket utrustning vid installation.

Referenser
Fås på begäran

Systemuppbyggnad

Slitskikt
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Förbehandlad betong

Mellanprimer + Sand

Membran

Topplack
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Golvet i fokus 
Flowcretegruppen är världsledande inom industriella och 
kommersiella golv. Tillgängliga system: värmegolv, golvs-
packel, fuktmembran, dekorativa golv, fogfritt  
terrazzo, vattentätningar av parkeringshus och rostskydds-
system - för att nämna några. Vårt mål är att tillfredställa 
era golvönskemål.

Miljöinformation
Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- el-
ler miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta 
minskar behovet av reparationer, underhåll och städning.

Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning och 
applicering av produkterna av Flowcreteanställda samt 
utbildade och erfarna entreprenörer.

Teknisk information

Härdningstid
Systemet kan tas i bruk efter 2 timmer vid 20°C.

Notera att
Flowcretes produkter levereras och säljs med en 
garanti mot material- och tillverkningsfel, som kan 
fås mot begäran. Vi hänvisar till SVEFFS allmänna 
leveransbestämmelser (http://sveff.se/files/2012/10/Sveff_
lim_allm_leveransbest_0505191.pdf).

Ytterligare information
För att försäkra dig om att du specificerar det, för 
projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår 
tekniskserviceavdelning el ler registrera ditt intresse att 
specificera ett av marknadens mest hållbara golv via vår 
hemsida www.flowcrete.se

Beskrivningstext
Produkt: MATACRYL® WS Biltrafikerad bro
Yta: Matt
Tjocklek:  ca 4,5-5 mm 
Färg: _______
Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar
Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige  
Tel : 0435-400 110  

Installationsservice 
Arbetet skall utföras av auktoriserad entreprenör 
rekommenderad av Flowcrete och med dokumenterad 
kvalitetssäkring. Få mer information om våra 
rekommenderade entreprenörer genom att ringa kund-
service eller på vår hemsida www.flowcrete.se

Krav på underlaget.
Betongen skall ha en hållfasthet på minst 1,5 MPa 

och skall vara fri från cementhud, damm eller andra 
föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 
93% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får 
förekomma. 

Produkter ingående i systemet:
Liten bilbro 6-7 mm (<4000 bilar/dygn)
Primer:
Matacryl® CM 0,35-0,4 kg/m2

Natursand 0,7-1,2 mm 0,5 kg/m2

Membran lager: 
Matacryl® Manual alt. Machine 2,6 kg/m2

Mellan primer:
Matacryl® CM 0,35-0,4 kg/m2

Natursand 0,7-1,2 mm 0,5 kg/m2

Slitskikt:
Matacryl® WRV 2,0 kg/m2

SNL Filler 3,0 kg/m2

Bauxit 1-2 mm 4,0 kg/m2

Topplack:
Matacryl® Topcoat 0,7 kg/m2

Stor bilbro 10 mm (<10 000 bilar/dygn)
Primer:
Matacryl® CM 0,35-0,4 kg/m2

Natursand 0,7-1,2 mm 0,5 kg/m2

Membran lager: 
Matacryl® Manual alt. Machine 2,6 kg/m2

Mellan primer:
Matacryl® CM 0,35-0,4 kg/m2

Natursand 0,7-1,2 mm 0,5 kg/m2

Slitskikt 1:
Matacryl® WRV 2,0 kg/m2

SNL Filler 4,0 kg/m2

Natursand 2-3 mm 3,0 kg/m2

Slitskikt 2:
Matacryl® WRV 1,5 kg/m2

SNL Filler 1,5 kg/m2

Bauxit 2-3 mm 4,0 kg/m2

Topplack:
Matacryl® Topcoat 0,7 kg/m2
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Observera att detta systemdatablad kan innehålla inaktuell information.  
Tag kontakt med oss vid eventuella funderingar och frågor.


