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Stegsäkra vinylgolv

Säkerhet.
Design.
Trygghet.
1. Stegsäkert vinylgolv med livstids garanti.
2. M
 arknadens bredaste sortiment med säkerhetsgolv
– snygg design, hög prestanda.

Innehåll

3. K
 ollektionen består av fem individuella kollektioner och
lämpar sig för alla ytor som kräver bra stegsäkerhet.
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4. U
 nika och snygga lösningar för våtrum med bästa tänkbara stegsäkerhet för “bara fötter” och “bara fötter/skor” i
miljöer som kräver hög komfort och hög säkerhet.
5. U
 nika och innovativa “Step Crystals” ger ökad stegsäkerhet
och en snygg, fräsch yta som är enklare att hålla ren.
6. E
 tt nytt, revolutionerande golvkoncept med optimerad
miljöprestanda tack vare innehåll av återvunna material.

Hög säkerhet och trygghet. I varje steg.
surestep

safestep

Våtrum

Hållbar R10 stegsäkerhet: Alla Surestep-produkter har stegsäkerhet som bygger på
mineraliska partiklar i ytan och kan användas
för alla slags allmänna gångområden där det
finns en ökad halkrisk. Surestep är tåligt och
enkelt att hålla snyggt med regelbunden
rengöring.

Safestep-produkterna passar i områden/
utrymmen med förhöjd halkrisk på grund av
verksamheten i lokalen. I den här typen av
arbetsmiljö är det helt enkelt inte möjligt att
undvika spill. Vilken typ av produkt som ska
användas avgörs av hur intensiv den aktuella
aktiviteten är.

Produkter för våtrum är utvecklade för
användning i ständigt våta utrymmen där
det ofta rinner vatten och människor går
barfota eller ibland även med skor.

Typiska användningsområden:
Områden med mycket gångtrafik, korridorer,
ramper, specialutrymmen som fikarum,
tvättutrymmen, toaletter, ateljéer, offentliga
utrymmen etc.

Typiska områden:
Kommersiella kök, lättare industriell
livsmedelsproduktion, blomsteraffärer,
trädgårdshandlare.

Kollektioner:
Surestep Laguna, Safestep Aqua.

Kollektioner:
Safestep R11, Safestep R12.

Mest relevanta stegsäkerhetsstandarder:
EN13845 och DIN51097 för barfotagång på
våta golv.

®

®

Hållbar vinyl från Forbo-Flooring 18
Tekniska specifikationer 20
Konstruktion / Fördelar 21
Fler Forbokollektioner 22
Kollektioner:
Surestep Original, Star, Wood, Stone, Mineral
och Texture.
Mest relevanta stegsäkerhetsstandarder:
EN13845/DIN 51130 (R10).
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Mest relevanta stegsäkerhetsstandarder:
EN13845 och DIN51130 för R-nivå.

Typiska användningsområden:
Duschar, spa- och bassängområden och
omklädningsrum.

Forbo har skapat ett unikt produkterbjudande som följer alla relevanta standarder
för dessa tillämpningar.
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Halkskydd förklarade

Step: för hög prestanda och stor variation
I Step-produkterna används en skiktad konstruktion med bästa tänkbara

HALKNORMER

materialegenskaper och högsta prestanda.
Egenskaper hos Step:
35˚

C

ESf

ESb

20˚

R12

24˚

B
15˚

27˚

18˚

R11

A

19˚

R10

12˚

10˚

EN13845
Vatten och tvål

Alla

Surestep Laguna
Safestep Aqua

En hållbar, livslång prestanda är
resultatet av de mineraliska partiklar som används i produkten, som
också är krav enligt standarden EN
13845. I standarden specificeras de
krav som ska uppfyllas för att
hållbar stegsäkerhet vid olika typer
av användningsfrekvens ska kunna

DIN51097
Vatten och tvål

Surestep Laguna (B)
Safestep Aqua (C)

DIN51130
Olja

Alla Surestep R10
Safestep R11
Safestep R12
Safestep Aqua R10

Ett golvs stegsäkerhet bedöms ofta enligt
R-skalan, som är kopplad till standarden DIN
51130. Mätningen görs på en ramp där
golvytan bestrukits med olja, rampen lutas i
olika vinklar och lutningen avgör klassificeringen av stegsäkerhet. Step säkerhetsgolv
omfattar de mest relevanta klasserna R10 till
R12, i ett omfattande produktsortiment som
används i miljöer som trafikeras med skor.

Prestandan hos Step börjar med det
kompakta valsade bakskiktet som tål hög
statisk och dynamisk belastning och ger
maximal intrycksbeständighet. I Step-produkternas baksida används 70 % kontrollerat
återvunnet material som även ger produkten
hög prestanda ur miljöhänseende. Glasfiberarmering ger extra flexibilitet och optimal
dimensionsstabilitet. Den viktiga funktionen
hos Forbo Step finns i produktens övre lager,
med bland annat återvunna Step Crystals.
PUR-skyddet ger en silkesmatt yta som håller
sig snygg längre och har livstids garanti.
Även i starkt trafikerade utrymmen håller
underhållsegenskaperna världsklass och
produkten håller sig lika fin under hela sin
livslängd. PUR-ytbehandlingarna är mycket
reptåliga och har en optimal fläck- och
kemikaliebeständighet, någonting som är ett
krav i många miljöer. De flesta Step-produkter har en PUR Pearl-prägling, som ger en
naturlig matt ytglans med en struktur som
underlättar rengöring och underhåll.
Präglingen försvårar även ansamling av

smuts, vilket gör den mycket hygienisk. Step
präglingsstrukturer för våtrum är ändamålsenliga, organiska och hygieniska men
samtidigt bekväma och attraktiva. Forbo har
utformat alla Step-produkter med ett så rent
utseende som möjligt utan att äventyra funktionen. För detta ändamål utvecklades Step
Crystals, som används i flera av våra mönster.
Step Crystals har ett tydligt mönsterutseende
med små partiklar som minskar smutsansamlingen. Step Crystals är dessutom ett
hållbart alternativ tack vare det återvunna
materialinnehållet. Flera förändringar har
gjorts för att snygga till produkternas
partikelutseende och göra det ljusare (se
bild).
Bortsett från Surestep Design-produkterna,
till exempel Wood, Stone, Mineral och
Texture, är samtliga färgade Step-produkter
tillverkade med ett rent pigmenterat PVCöverskikt.

•	Slitstark och stegsäker golvbeläggning
•	Lätt att rengöra och underhålla
•	Flexibel armering i glasfiber som
ger överlägsen dimensionsstabilitet
•	Matt yta med ett naturligt
utseende
•	Finns i en mängd olika färger och
naturliga mönster som möjliggör
kreativa lösningar
•	Kan kombineras med andra
golvlösningar från Forbo

Before

Now

För produkter med krav på barfotasäkerhet
tillämpas DIN51097. Testmetoden påminner
om den som används för DIN 51130, men i
detta fall bestryks golvytan med en
blandning av “tvål och vatten”. Denna
testmetod är mer relevant för tillämpningar
med barfotagång. I Step-sortimentet finns
även unika lösningar upp till den högsta
barfotasäkerheten. Genom att välja rätt
Step-golv för rätt användningsområde kan
risken för halkolyckor minskas betydligt.

säkerställas. Alla Step-golv uppfyller kraven i EN 13845.
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Användningsområden
Forbos nya
golvkollektion Step är
ett heltäckande
sortiment med
golvlösningar som har
utformats för att
uppfylla
säkerhetskraven i en
rad olika
tillämpningar. Alla
produkter i Stepkollektionen uppfyller
och överträffar
stränga krav för hälsa
och säkerhet samt
diverse europeiska
standarder.

surestep® R10

6

safestep® R11

safestep® R12

surestep® laguna

safestep® aqua

Allmänna områden och spillområden med
ökad halkrisk

Områden med ökad halkrisk på grund
nedsmutsning

Lätt industriell användning

Våtrumsområden, i första hand
barfotatrafik, men även med skor

Duschar, bassängområden

•	Allmänna kontorsutrymmen
•	Kök/matsalar
•	Generella lagringsutrymmen
•	Skolor/förskolor: toaletter/kök
•	Sjukvård: sterilisering, avlopp, tvätt-/badrum
•	Butik
•	Operativ infrastruktur

•	Kylrum
•	Tvätterilokaler
•	Industri
•	Kök/matsalar
•	Skolor
•	Sjukvård/omsorg
•	Butik
•	Tvätt
•	Verkstäder
•	Operativ infrastruktur

•	Industri
•	Kök
•	Kylrum
•	Lastramper
•	Kök/matsalar
•	Butik
•	Lagerutrymmen
•	Verkstäder
•	Operativ infrastruktur

•	
Kontinuerligt våta områden, främst barfota men
även med skor
•	
Omklädningsrum i kombination med skor
•	
Badrum i kombination med skor

•	
Kontinuerligt våta områden, barfota och mjuka
skor
•	
Badrum
•	
Duschkabiner
•	
Hydroterapiområden
•	
Inomhusbassänger
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®

surestep
Surestep Original
Ett snyggare alternativ till traditionella
säkerhetsgolv. Med kraftfullt slitskikt i
100 % PVC som ger en renare och ljusare
look. Finns i 24 färger och i samordnade
färgnyanser med olika mättnadsgrad/
nyans/ljusstyrka.

®

surestep star

original

171082
snow

176032
smoke

176422
trout

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20
Surestep Star
Innovativt, tyst och elegant. De holografiska flingorna ger ett inslag av färg i de
naturliga och neutrala serierna. Moderna
toner, alla med en aning grått, ger ett
unikt och elegant utseende. Slitskikt i
100 % PVC, med stora holografiska
flingor. Ett renare utseende. Partiklarnas
färg matchar Terrazzo-mönstret/den
naturliga basfärgen hos varje produkt.
Moderna neutrala och naturliga toner,
finns i 13 färger.
R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20

171422
trout

171032
smoke

171442
jade

171302
pale

171712
sky

171842
pistachio

176362
clay

171442
jade

171282
dragon

171952
elephant

171812
taupe

176082
snow

171262
umber

171842
pistachio

8

171132
bianco

171562
pepper

171512
oyster

171602
plum

171332
violet

171732
storm

171222
dune

171362
clay

176072
pewter

176082 | 176072
snow | pewter

176952
mercury

171532
sun

176262
umber

176692
mouse

171992
charcoal

171782
night

176272
raisin

176412
forest

171642
cloudy

171962
steel

176922
concrete

176982
carbon

176282
dragon

176952
mercury

176412
forest
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176922
concrete

176982
carbon

176282
dragon

176952
mercury

176412
forest
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®

surestep

wood | stone | mineral | texture

Surestep Wood
Autentiska naturmönster som ger miljön
ett varmt och välkomnande intryck. De
populära Wood-mönstren finns kvar, men
har nu ännu tydligare träkänsla och i det
närmaste osynliga “Step Crystals” som ger
extra stegsäkerhet. Bland nytillskotten
finns abstrakta och heltäckande
trämönster som passar såväl små som
stora ytor.
Alla färgställningar finns även tillgängliga
som Surestep Wood Decibel på begäran
(ger en stegljudsdämpning med 17 db).

89912
opal

18802
elegant oak

18802
elegant oak

18362
chestnut

89922
cloud

17112
sand concrete

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20
Surestep Stone
Verklighetstrogna och trendiga
stenmönster som passar perfekt i
moderna miljöer. Tillgängliga i en serie
betongmönster samt i en variant med ett
svartvitt heltäckande granitmönster.
Serien har en robust look och finns i enkla
färger, såväl mörka och ljusa som varma
och kalla. Tillsatta karborundum- eller
Step Crystals-partiklar förstärker det
realistiska utseendet ytterligare.

89932
sepia

18462
middle beech

18662
pear

18242
sunny beech

89922
cloud

17092
white granite

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20.

89022
cotton

89032
linnen

89082
felt

17142
warm concrete

17162
grey concrete

17112
sand concrete

89982
shadow

17132
blue concrete

17122
cool concrete

89952
grape

Surestep Mineral
Ett unikt spräckligt mineralmönster som
verkligen gör sig bra på lite större ytor.
Trendigt fokuserat utseende. Det
transparenta slitskiktet har tillsatta flingor
som skapar en illusion av djup som gör
golvet extra elegant.

17072
anthracite granite

Surestep Texture
Trendigt, fokuserat mönster med en
diskret textilkänsla som ger ett mjukt och
elegant intryck. Den strukturerade
präglingen förstärker mönstrets sinnliga
intryck och diskreta framtoning. Ett robust
säkerhetsgolv med naturlig och diskret
färgskala med Step Crystals.

18552
natural seagrass

18542
white seagrass

89012
leather

18942
natural oak

18932
rustic oak

89012
leather

18562
grey seagrass

89092
indigo

18572
black seagrass

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20.

10

18942
natural oak

18792
dark oak

18562
grey seagrass

17172
black concrete
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®

safestep
Safestep R11
Finns i åtta olika färger som är anpassade
efter användningsområdet. Lämpar sig
även för kommersiella kök där en
hygienisk och ren känsla eftersträvas. Alla
färger i R11 matchar en produkt i
Surestep-kollektionen. Precis som i
Original, och jämfört med andra
stegsäkra kollektioner, är antalet svarta
partiklar lägre så att golvet ska se lite mer
välkomnande ut. En kombination av hög
stegsäkerhet och hygien, perfekt för
områden med stort/generellt behov av
ökad stegsäkerhet. Säkert och hållbart,
med PUR Pearl™-behandling för enkel
rengöring och effektivt underhåll. Finns i
8 färger.

174362
clay

®

safestep

R11

R12

174262
umber

174262
umber

R11, ESf, TRRL≥40, Rz≥45
Safestep R12
Finns i 4 färger, lämpligt för miljöer inom
lätt industri. Färgskala som maskerar
smuts. Alla färger matchar en Surestep
produkt och Safestep R11. Hållbart golv
med R-12-klassad stegsäkerhet som
passar även de mest krävande miljöer.

174032
smoke

R12, ESf, TRRL≥50, Rz≥60

174952
elephant

175032
smoke

175952
elephant

174642
cloudy

174642
cloudy

175032
smoke

174962
steel

174562
pepper

175962
steel

12

174992
charcoal

174992
charcoal

175992
charcoal
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safestep

®

surestep

aqua

laguna

Innovation inom våtrumsgolv. Forbo
är som allra bäst när funktion har
kombinerats med design. Båda
produkterna finns i en fräsch,
modern och ändamålsenlig färgskala.
Surestep Laguna
Den här produkten kombinerar stegsäkerhet för såväl barfota som skor, för
områden där sådan trafik förväntas
förekommer ofta. Alla relevanta standarder uppfylls, vilket gör produkterna
lämpliga för alla slags övergångsområden
som omklädningsrum och cirkulationsytor. Med diskreta partiklar som maskerar
smuts och därmed ger en renare och
fräschare look.

181182
tender

180012
misty

180262
trout

180152
smoke

180292
pale

180182
tender

181012
misty

181202
oyster

Klass B, R10, Klass ESb och ESf, TRRL≥36,
Rz≥20.
Safestep Aqua
Det moderna, organiska mönstret har en
ny unik prägling för områden där
människor går barfota (och med mjuka
skosulor). En flexibel produkt som är
enkel att lägga enligt de specifika krav
som gäller för den här typen av utrymmen. Men det viktigaste är att den har
mycket hög barfotasäkerhet. Den rena
och moderna kollektionen uppfyller de
hygieniska och känsliga kraven för att
användas i badrum och bassängområden.
Klass C, R10, Klass ESb, TRRL≥36, Rz≥20.

180012
misty

180232
taupe

180322
jade

181202
oyster

181292
pale

181052
slateblue

18132
jade

181232
taupe

180352
steel

180122 180052
charcoal slateblue

181152
smoke

180202
oyster

180052
slateblue

180092
elephant

14

181262
trout

181092
elephant

180052
181262 180352
slateblue trout
steel

181232
taupe

181352
steel

181122
charcoal
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6. Coving

Step Skötsel

Installation av Step

Skötselsystem
För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetorder med lämpliga
allrengöringsmedel.

Se separata läggningsanvisningar för torra
resp. våtutrymmen.

Safestep och Surestep Laguna är plastgolv som genom sitt innehåll av
karborundumpartiklar och genom ytstrukturen är avsedda för miljöer där ökad
stegsäkerhet är önskvärd.

Nya spräckliga
svetstrådar
För varje produkt i våra kollektioner
utvecklas matchande svetstrådar. Alla
svetstrådar tillhör Vinylweld-sortimentet och
kan användas för flera golvprodukter. Den
spräckliga tråden finns i tio nya färger.

Den förhöjda friktionen innebär att vanliga torra och fuktiga moppstädmetoder inte alltid är lämpliga. Istället kan dagligskötseln utföras genom dammsugning av torra ytor eller vid hård nedsmutsning med hjälp av kombinationsmaskin eller likvärdig maskin.
Mer information: www.forbo-flooring.se

Covings are used to cover the transition between horizontal and vertical
parts, by installing a strip of flooring material over a cove former profile.
Always use pressure sensitive (contact) adhesive for installation of both the
cove former and the strip and ensure that the material is firmly pressed into
position. Check the adhesive instructions for detailed information. For vinyl
and linoleum, the horizontal and vertical seams can be sealed, e.g. by hot
welding technique.

7. Hot welding

Råd för golvläggning
På baksidan av Step finns det tryckt
information om produktionsriktning samt
råd om läggningsriktning.

Seams in vinyl and linoleum can be made impervious by using the hot
welding technique. Use the relevant weld rod for the flooring material i.e.
vinyl or linoleum.
The seams in the ﬂooring material are routed out, usually 2/3 of the total
thickness. After thorough cleaning, the weld is made using the hot air gun
Lim
and special nozzle available to perform the task properly. Finally weld is
trimmed off in two stages. First, trim off the excess material using a quarter
Limrekommendationer:
Se i läggningsanmoon knife and seam sledge. After the weld has completely cooled down,
the final trimming should be performed with the quarter moon knife only.
visningen. Lim och limningsmetod
For straight angles in vinyl, a special triangular welding rod is available. This
rekommenderas enligt
lista
frånrouting
limleverantype also
requires
before welding, but final trimming of the welded
seam may be skipped.
törers Förening ochAlways
GBR,follow
www.lim.se
eller
the instructions,
provided with the weld rod.

www.golvbranschen.se Följ limleverantö8. Stair
noses, edging and transition
rernas
rekommendationer.

profiles

Stair nosings are subject to heavy traffic and therefore they should be
mechanically fixed using screws or similar techniques. When installing
compound profiles, such as transitions, it is recommended that pressure
sensitive adhesives are used. This adhesive is applied to both the substrate
and the profile, usually with a texture roller to obtain a maximum adhesive
surface area. Be aware that pressure sensitive adhesives require an extended
drying time before the materials can be ﬁxed, especially water-based types!
Check the adhesive manufacturer’s instructions for more detailed information.

• 	Riktninglösa mönster skall vådvändas
Surestep – Original, Star, Stone, Mineral,
Laguna Safestep – R11, R12, Aqua
• 	Mönster med riktning: lägg våderna i
samma riktning
Surestep – Wood, Texture
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Hållbar vinyl från Forbo-Flooring
En central
egenskap i arbetet
med den nya Stepkollektionen har
varit att förbättra
livscykelanalysen
(LCA). Nedan följer
en sammanfattning
av resultatet:
•	Intern återvinning av produktionsavfall
•	Större andel återvunnet material i
baksidan (från 39 till 70%)
•	Generella förbättringar genom användning av Step Crystals: en återvunnen
biprodukt som ger lägre energiförbrukning under produktionen och därmed
mindre nedsmutsning samt lägre
vattenförbrukning för rengöring i
användningsfasen
Alla Forbos övriga försäljningsargument är
fortfarande relevanta:
•	Inomhusluft med högre kvalitet: Step
produkterna har låga emissioner
•	Innehåller inte några ämnen som inte är
godkända enl. REACH
•	Tillverkad med 100 % grön el
•	Mönster tryckta med vattenbaserat bläck
•	Lågt rengörings- och underhållsbehov,
lägre förbrukning av vatten och rengöringsmedel
•	100 % återvinningsbar

100%

18
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surestep

Tekniska specifikationer
Step uppfyller kraven enligt EN - ISO 10582 & EN 13845

Konstruktionen

®

1
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Safestep R11

Safestep R12

Safestep Aqua

Surestep Laguna

Total tjocklek

EN - ISO 24346

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

Tjocklek slitskikt

EN - ISO 24340

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

EN - ISO 10874

Klass 34

Klass 34

Klass 34

Klass 34

Klass 34

Klass 34

EN - ISO 10874

Klass 43

Klass 43

Klass 43

Klass 43

Klass 43

Klass 43

24 - 13

12 - 8 - 5 - 5

8

4

12

12

Offentlig miljö Hög/Mycket hög
Industrimiljö Hög/Mycket hög
Kollektionsstorlek

Rullbredd

EN - ISO 24341

2,00 m

2,00 m

2,00 m

2,00 m

2,00 m

2,00 m

Rullängd

EN - ISO 24341

20 - 27 m

20 - 27 m

20 - 27 m

20 - 27 m

20 - 27 m

20 - 27 m

Vikt

EN - ISO 23997

2,75 kg/m2

2,75 kg/m2

2,75 kg/m2

2,75 kg/m2

2,75 kg/m2

2,75 kg/m2

Dimensionsstabilitet

EN - ISO 23999

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

Intrycksbeständighet

EN - ISO 24343-1

≤ 0,05 mm

≤ 0,05 mm

≤ 0,05 mm

≤ 0,05 mm

≤ 0,05 mm

≤ 0,05 mm

Tålighet mot rullande stolshjul

EN 425

Lämplig

Lämplig

Lämplig

Lämplig

Lämplig

Lämplig

Lämplig i våtrum

EN 13533

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ljusbeständighet

EN - ISO 105 B-02

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

Flexibilitet

EN - ISO 24344

ø 10mm

ø 10mm

ø 10mm

ø 10mm

ø 10mm

ø 10mm

ESf

ESf

ESf

ESf

ESb

ESb / ESf

Klass 34/43

Klass 34/43

Klass 34/43

Klass 34/43

Klass 34/43

Klass 34/43

R10

R10

R11

R12

R10

R10

Klass C

Klass B

EN 13845 Annex C

[

safestep

Surestep Original
Surestep Star

Surestep Wood
Surestep Stone
Surestep Mineral
Surestep Texture

Stegsäkerhet

EN 13845 Annex
D 50.000 varv
<10% förlust
DIN 51130
DIN 51097

5
M

Kemikaliebeständighet

EN-ISO 26987

Elektriskt genomgångsmotståndEN 1081 (R1)

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

> 1,109 Ω

> 1,109 Ω

> 1,109 Ω

> 1,109 Ω

> 1,109 Ω

> 1,109 Ω

Reptålig PUR Pearl
med stegsäkra partiklar
Transparent och färgat slitskikt
med stegsäkra mineraliska partiklar
Glasfiber
ger dimensionsstabilitet
Kompakt baksida
med 70 % återvunnet material

Step uppfyller kraven enligt EN 14041

R
L
e
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Brandklass

EN 13501-1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Elektrisk uppladdning

EN 1815

< 2kV

< 2kV

< 2kV

< 2kV

< 2kV

< 2kV

Värmeledningsförmåga

EN 12524

0,25 W/m,K

0,25 W/m,K

0,25 W/m,K

0,25 W/m,K

0,25 W/m,K

0,25 W/m,K

Stegsäkerhet

EN 13893

DS: 0,30

DS: 0,30

DS: 0,30

DS: 0,30

DS: 0,30

DS: 0,30

Fördelar
En tålig golvbeläggning med
mycket bra stegsäkerhet (upp till
R12) med många olika mönsteralternativ. Tålig PUR Pearl-yta med hög

•	R10, R11 och R12 med förbättrad
stegsäkerhet
•	De flesta produkter med PUR Pearlbehandlad yta är enkla att göra rent och
underhålla

•	Matt yta som står emot repor och har ett
naturligt utseende
•	Transparent eller färgat tåligt slitskikt som
ser snyggt ut länge
•	Stor andel återvunnen PVC
•	Många olika mönster

prestanda som håller sig snygg
länge.
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surestep

Tekniska specifikationer
Step uppfyller kraven enligt EN - ISO 10582 & EN 13845

Konstruktionen

®
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>
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EN - ISO 24346
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EN - ISO 24340
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EN - ISO 10874
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Klass 34

Klass 34

Klass 34

Klass 34

Klass 34

EN - ISO 10874

Klass 43

Klass 43

Klass 43

Klass 43

Klass 43

Klass 43

24 - 13

12 - 8 - 5 - 5

8

4

12

12
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EN - ISO 24341
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20 - 27 m
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EN - ISO 23997
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EN - ISO 23999
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< 0,1%

< 0,1%
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EN 425
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EN 13533
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Nej
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EN - ISO 105 B-02
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≥6

≥6

≥6

≥6

≥6
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EN - ISO 24344

ø 10mm

ø 10mm

ø 10mm

ø 10mm

ø 10mm

ø 10mm

ESf

ESf

ESf

ESf

ESb

ESb / ESf

Klass 34/43

Klass 34/43

Klass 34/43

Klass 34/43

Klass 34/43

Klass 34/43

R10

R10

R11

R12

R10

R10

Klass C

Klass B

EN 13845 Annex C
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> 1,109 Ω

> 1,109 Ω

> 1,109 Ω

> 1,109 Ω

> 1,109 Ω

Reptålig PUR Pearl
med stegsäkra partiklar
Transparent och färgat slitskikt
med stegsäkra mineraliska partiklar
Glasfiber
ger dimensionsstabilitet
Kompakt baksida
med 70 % återvunnet material

Step uppfyller kraven enligt EN 14041

R
L
e
[

Brandklass

EN 13501-1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1
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0,25 W/m,K
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EN 13893

DS: 0,30

DS: 0,30

DS: 0,30

DS: 0,30

DS: 0,30

DS: 0,30

Fördelar
En tålig golvbeläggning med
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R12) med många olika mönsteralternativ. Tålig PUR Pearl-yta med hög

•	R10, R11 och R12 med förbättrad
stegsäkerhet
•	De flesta produkter med PUR Pearlbehandlad yta är enkla att göra rent och
underhålla

•	Matt yta som står emot repor och har ett
naturligt utseende
•	Transparent eller färgat tåligt slitskikt som
ser snyggt ut länge
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•	Många olika mönster

prestanda som håller sig snygg
länge.
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Flera Forbo kollektioner

surestep
allura
decibel

Surestep wood decibel
Som ett komplement till Surestepkollektionen finns även en trämönstrad
akustikvariant som ger en stegljudsdämpning på 17 dB. Tillgänglig i tolv
trämönster som alla matchar Surestep
Wood-kollektionen (kompakt). Alla
produkter finns i en bredd på 2 och 4
meter och har samma Step Crystal-egenskaper och höga prestanda
som det övriga Surestep-sortimentet.

22

onyxeternal
& aqualon

Onyx våtrumsvägg
Onyx vägg är avsedd som väggbeklädnad för
våtutrymmen för både hem och offentlig miljö.
Onyx är VT-godkänd.
Aqualon
Aqualon är avsedd för våtutrymmen i både hem
och offentlig miljö. Den är speciellt formbar för att
kunna anslutas till golvbrunnar. Aqualon är
VT- godkänd.

nordstar
marmoleum
& aquastar

Nordstar
Nordstar är en serie slitstarka 2 mm
homogena plastgolv för offentliga miljöer
som är mycket formbara och enkla att
lägga. Blandningen av färgade granuler –
valsade och pressade – ger Nordstar sitt
unika utseende. Den PUR-förstärkta ytan
gör materialet lättskött. Nordstar är även
VT-godkänd.
Aquastar
Aquastar är ett 1,5 mm homogent
plastgolv för både hem och offentliga
miljöer. Aquastar är VT-godkänd.

entrance
eternal
flooring

Eternal
Eternal är Forbos projektvinyl för allmänna
användningsområden. I Eternal-kollektionen med projektvinyl kombineras
högklassiga mönster med en stark och tålig
konstruktion som passar de flesta tillämpningar. Kollektionen består av en bra balans
av trämönster, stenmönster och abstrakta
mönster, tillsammans med en omfattande,
modern färgpalett som garanterat
kompletterar interiören.

flotex
allura

Allura Lyxiga vinylplattor
Nya Forbo Allura är en kollektion med realistiska,
naturliga och abstrakta mönster som har tagits
fram med toppmoderna tekniker och processer.
Resultatet är en vinylplatta med ett naturtroget
utseende och en lyxig finish. Fem olika kollektioner: från limmade golv till lösa mattor och
klicksystem.

entrémattor
tessera

Entrémattor
Arbetet med att skapa bättre miljöer
börjar i byggnadens entré. För att
undvika att vatten, sand, lera och grus
följer med besökarna in i byggnaden är
det viktigt att ha ett bra golv i entrén.
Coral entrégolv har utformats för att
absorbera fukt och skrapa av smuts
som på ett eller annat sätt följer med in
i byggnaden. Ett bra entrégolv kan
innebära lägre städ- och underhållskostnader och leda till att golven
inuti själva byggnaden inte utsätts för
så stort slitage.
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Forbo Flooring Systems is part of the Forbo
Forbo
Flooring
i den
schweiziska
Group,
a globalingår
leader
in flooring,
bonding
Forbokoncernen
och erbjuder
komplett
and movement systems,
and ett
offers
a full
sortiment
av golvprodukter.
Våra
range of flooring
products for
both
högkvalitativa
linoleum-,
vinyl-,
textil- och
commercial and
residential
markets.
High
parkettgolv
samt entrésystem
quality linoleum,
vinyl, textile,förenar
flocked and
funktion,
och design,
vilket
möjliggör
entrancefärg
flooring
products
combine
helhetslösningar
för golv
alla miljöer.
functionality, colour
andi design,
offering you
total flooring solutions for any environment.
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Sweden
Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
T: +46 31 89 20 00
F: +46 31 28 44 47
Stockholm: Tel.: 08-602 34 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

Stegsäkra vinylgolv

