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Forbo Flooring Systems er en del av Forbo
konsernet, en global markedsleder innen gulv
og transportbåndsystemer. Forbo Flooring
tilbyr et komplett sortiment av gulvprodukter
for både prosjekt- og privatmarkedet.
Kvalitetsgulv av linoleum, vinyl, parkett,
tekstile gulv og inngangsmatter kombinerer
funksjonalitet, farge og design som gir
komplette gulvløsninger til et hvilket som
helst miljø.

Sko

r
e
k
mer

Et gulv som fungerer i hverdagen
Marmoleum og Topshield2

Et gulv som
fungerer i hverdagen

Nye Marmoleum og Topshield2
motstår hverdagsslitasjen

Gulv utsettes ofte for tøff behandling og noen ganger så ekstremt at man kan kalle
det ”misbruk”. Uansett hvilke renhold- og vedlikeholdsmetoder som benyttes, vil de
alene ikke kunne beskytte gulvene mot den tøffe behandlingen som de blir utsatt
for. Derfor må gulvene være i stand til å motstå hverdagsbruk, skiftende årstider med
skiftende vær, fotspor og smuss som blir med inn i bygningen, riper og flekker som
oppstår, og samtidig må det bevare utseendet over tid. Et nylagt gulv skal yte sitt
beste gjennom en lang levetid. Marmoleum, linoleum fra Forbo, har oppnådd flotte
resultater og er nå også et moderne gulv som varer lenge: i dag, i morgen, for alltid.

Forbo Marmoleum er kjent for høy ytelse i miljøer med mye trafikk, som skoler, helsevesen, kontorer og offentlige bygninger, der hverdagsbruken kjennetegnes av høye krav til hygiene, slitestyrke og enkel rengjøring og
vedlikehold. Smuss og sand som følger med inn i bygningene, søl fra hånddesinfisering og stramme budsjetter
for rengjøring og vedlikehold gjør at dagens gulv må tåle å motstå denne hverdagsbruken i enda større grad
enn tidligere.

Kjemikalier

I 2005 lanserte Forbo Topshield, en unik overflatebehandling utviklet for Marmoleum. Når Topshield2 nå introduseres, får ytelsen til Marmoleum-gulvet en ny dimensjon. Topshield2 er utformet for å gjøre Marmoleum til et
gulv som innfrir alle behovene ved hverdagsbruk, og som er mer motstandsdyktig mot smuss, riper og flekker,
er mer slitesterkt og dermed varer lenger. Topshield2 har blitt utviklet gjennom en periode med intensiv forskning og testing. I motsetning til PUR-overflatebehandlinger, som over tid vil vise slitasje og smussansamlinger i
små riper, kan Marmoleum med Topshield2 friskes opp og fornyes med en ny behandling, og derfor er Marmoleum trolig verdens mest slitesterke gulv.
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Slik løser du gulvets hverdagsutfordringer
best mulig

På moderne anlegg innen helsesektoren er gulvets ytelse
bokstavelig talt grunnlaget for et hygienisk og rent miljø. Den
daglige rengjøringen av gulvet bør utføres på en enkel og
effektiv måte. Bruk av kjemikalier og desinfeksjonsmidler bør
ikke etterlate seg spor på gulvet, og når dette skjer, skal
sporene kunne fjernes enkelt. Marmoleum med Topshield2 er
naturlig bakteriostatisk og er utformet for å innfri de høye
kravene til moderne helsevesen. Det innebærer også at gulvet
er beregnet for transport av tung last som sykehussenger, og
det gjør det enklere for sykehusansatte å gjøre jobben sin hver
dag. Marmoleum er et gulv som bevarer utseendet over tid,
og enkel rengjøring garanterer at gulvet beholder de levende
fargene og gir varig hygiene når du trenger det.
Marmoleum med Topshield2 passer perfekt
i helsesektoren

Like vakkert som dagen det ble montert
Selv etter mange år

Med unntak av i sommerferien må gulvene på en skole tåle
årstidenes skiftende værforhold og alt dette fører med seg.
Sand, søle, regn, slaps og snø setter spor i inngangspartiet og
korridorene, og i klasserommet blir gulvene utsatt for
subbende sko og bord og stoler som flyttes på konstant.
Marmoleum med Topshield2 er utformet for å takle utfordringene som gulvene i utdanningsmiljøer møter daglig. Vår test,
som er bekreftet av en tredjepart (*, har vist at Marmoleum
med Topshield2 har økt motstandsdyktighet mot skomerker
og opphopning av smuss. I tillegg er Marmoleum med
Topshield2 et bruksklart gulv som ikke krever installasjonsbehandling eller polymerpåføring. Marmoleum med Topshield2
gir også varige, levende farger siden den nye overflatebehandlingen gir gulvdesignen dybde og klarhet.

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin

• Naturlig bakteriostatisk

halvharde gulv som vinyl, gummi og andre linoleumgulv. Av WFK (Tyskland) og

Marmoleum med Topshield2 er et gulv
for utdanningsmiljøer:

• Motstandsdyktig mot hånddesinfisering

Sohit (Nederland). I alle testene hadde Topshield2 “betydelig bedre” ytelse når

• Enklere å rengjøre

• Generelt forbedret flekkbeskyttelse

*) Marmoleum med Topshield2 har gjennomgått uavhengige tester mot andre

det gjaldt motstandsdyktighet mot smuss, rengjøring og flekkbeskyttelse

• Motstandsdyktig til riper og skomerker på gulvet
• I ngen bestandige flekker fra blekk,
tusjer eller kjemikalier

• Effektiv og enkel tørrengjøring
• Enkelt vedlikehold

For meg er det ikke bare viktig at et gulv ser bra ut i dag, men
også at det holder seg pent i 5, 10 eller 15 år

Vi hadde et uhell med gulvet, og i stedet for å bytte gulv kunne vi
reparere skaden gjennom enkel renovering

Budsjettene våre er stramme, derfor må rengjøring og vedlikehold
være enkelt og effektivt med gode resultater

Man kan ikke hindre barn i å løpe og leke, men jeg liker
ikke å se et gulv dekket av skomerker og svarte striper

Topshield 2 dobbel beskyttelse
og ekstraordinær ytelse
Dobbel UV-herdet

Rengjøring og vedlikehold av Marmoleum
like enkelt og effektivt som du forventer

I 2005 introduserte Forbo Topshield med sin karakteristiske
overflateteknologi i to sjikt. Det første sjiktet fungerer som en
grunning som er fleksibel og elastisk. Grunningen er UV-herdet og danner en sterk forbindelse til linoleumsoverflaten. Det
andre sjiktet er en hard overflatebehandling som er smussavstøtende og motstandsdyktig mot striper og flekker. Med
Topshield2 har sammensetningen av begge sjiktene blitt
forbedret, og nå er også det øverste sjiktet UV-herdet for enda
bedre ytelse.
Nye Topshield2 skaper et ”bruksklart” Marmoleum som ikke
krever noen startbehandling eller polymerpåføring. Samtidig
har Topshield2 den unike egenskapen at overflaten kan
repareres eller friskes opp ved uhell eller etter flere års intensiv
bruk. Oppfriskingen eller fornyelsen av gulvet kan også gjøres
som en delvis renovering. Topshield2 er en overflatebehandling av høyeste kvalitet, og den doble UV-herding (kryssbundet) i to sjikt gir ekstraordinær ytelse og klare og levende
farger som varer lenge.
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Marmoleum med Topshield2 er et ekstremt fleksibelt gulv når det gjelder rengjøring og vedlikehold. Det kreves ikke
noen bestemte metoder eller rengjøringsmaskiner, faktisk kan alle dagens metoder brukes på Forbo Marmoleum.

Stopp smussen allerede ved inngangen
Sørg for å ha effektive avskrapningsmatter. Over 80 % av all smuss, i et bygg, kommer utenifra.
Med Forbos effektive Coral avtørkningssystemer kan det meste av smussen stoppes allerede i entréen.
Daglig renhold
Tenk på å alltid anpasse rengjøring og vedlikehold etter behov. Generelt utføres rengjøring med vekselsvik
tørre og fuktige metoder, maskinelle og manuelle.
Vedlikehold
Det finnes ingen helt vedlikeholdsfrie gulv. For å friske opp overflatene anbefaler vi at vedlikeholdspolering gjøres ved behov – tørrpolering alternativt spraypolering med gulvvoks. Tilføringen av vedlikeholdsmidler forlenger gulvets levetid.
Svane-merket og skånsomt vedlikehold
Vi på Forbo arbeider langsiktig med miljø i alle ledd. Derfor anbefaler vi skånsomme, effektive og miljøvennlige voksbaserte vedlikeholdssystemer som er Svanemerket.
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For mer informasjon se vedlikeholdsanvisning på www.forbo-flooring.no
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Siden overflatebehandlingen til gulvet kan friskes opp,
kan man forlenge gulvets levetid ved å gi gulvet
tilbake sitt opprinnelige utseende. Med Topshield2
holder gulvet på ytelsen og utseendet selv med
lengre rengjørings- og vedlikeholdsintervaller.

utseende

Forbo Marmoleum er laget av 97 % naturlige
råmaterialer som enten er raskt fornybare, som
linfrø, harpiks, jute og tremel, eller som er tilgjengelige i overflod, som kalkstein. Forbo Marmoleum
har lavest LCA i kategorien halvharde gulv, noe som
gjør det til det mest bærekraftige alternativet når
man skal velge gulv.

Linolje

tid

Marmoleum med Topshield 2
Gulvbelegg som ikke er renoverbar

Kalkstein

