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PRODUKT: EUROCOL 897

• För gymnastiksalar

• Syntethartsbeläggning som initial vård för sportgolv av linoleum

• Uppfyller halksäkerhetsstandarder från DIN 18032

• Halkskyddande, uppfyller kraven för sportgolv enligt DIN 18032

• Hög slitstyrka, hög belastningsförmåga

• Trögelastiskt

• Refresher för utnött och sliten skyddsfilm

Forbo Flooring Marmoleum Sport har ingen ytbehandling från fabrik. Det måste ytbehandlas efter att det har lagts 

utifrån hur golvet är avsett att användas.

GRUNDRENGÖRING

Ta bort allt löst skräp, all smuts och allt damm från golvet och rengör golvet med ett neutralt golvrengöringsmedel. 

Golvytan behöver vara ren, fri från olja, vax, silikon och andra restprodukter som kan påverka 

bindningsförmågan negativt.

Använd en kombinationsmaskin eller rotationsmaskin (150–300 varv/min) med röd 3M-rondell. Torka upp smutsigt 

vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare. Skölj med rent vatten och låt golvet torka i minst 12 timmar.

APPLICERING

Observera att linjemålning sker före ytbehandling, se separat blad ”Marmoleum Sport linjemålning 809A”.

Applicera 897 Sport Floor Care outspätt 1–2 gånger med golvmopp eller luddfri trasa. Behandla hela ytan i en applicering 

för att undvika skarvar. Starkt absorberande och porösa golv kan behöva fler appliceringar för att filmen ska bli 

heltäckande. Materialet kan appliceras med luddfri trasa eller golvmopp. Torktiden mellan appliceringarna är vid normalt 

inomhusklimat 1–2 timmar och kan därefter beträdas. Under torkning får golvet inte behandlas eller beträdas. Om golvet 

kommer att belastas hårt bör det få torka ”över natten”, ca 12 timmar, innan det används.

Resultatet är en halksäker skyddsfilm med mycket hög beständighet mot nedsmutsning, fläckar och fotmärken. Det 

trögelastiska basskyddet är vattenfast och håller länge.
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Skydda nylagda golv

Alla nylagda golv ska täckas och skyddas mot allt annat pågående 

arbete under projektet med en lämplig skyddande beläggning som inte 

färgar av sig.

Använd skyddstassar på stolar och bord för att förhindra repor. 

Svängbara hjul ska vara av mjukt material som är lämpligt för fjädrande 

golvbeläggningar (enligt EN425)

Använd entrésystem

Så mycket som 80 % av all smuts i en byggnad kommer in via 

gångtrafiken. Entrésystem av en lämplig storlek (helst mer än 6 meter) 

och kvalitet bör användas. Forbos entrésystem Coral och Nuway kan 

enligt oberoende tester fånga upp och behålla upp till 94 % av all 

smuts och fukt som dras in i en byggnad via gångtrafik. Detta minskar 

underhållskostnaderna och bevarar utseendet på intilliggande 

golvprodukter på bästa sätt samt minskar halkrisken. Som med 

alla system som fångar upp smuts måste entrésystemen rengöras 

regelbundet för att få bort smutsen som samlats.

ALLMÄNNA RÅD
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TEKNISK DATA

Bas Polyakrylat

Färg Mjölkaktig

Densitet ca 1,02 g/cm3

pH-värde 8,6

Rengöringsmedel Vatten 

Appliceringstemperatur 15–25 °C

Relativ luftfuktighet 35–75 %, rekommenderad 45–65 %

Åtgång 1 liter för ca 25–30 m2 (1 applicering)

Bör appliceras inom 24 månader, originalförpackat

Lagring Väl tillslutet i normal rumstemperatur (5–25 °C). Förvaras tillslutet och lufttätt 

efter att förpackningen öppnats och bör förbrukas snarast möjligt.

Brandfarligt Nej

Köldkänsligt Ja

Märkning enligt GefStoffV 

(tysk lag om farliga ämnen)

Ingen

GISCODE GE20

Säkerhetsdatablad Kan erhållas vid förfrågan.

Rengöring Rengör redskap med vatten direkt efter användning.

Transportförpackning 10,0 l engångsförpackning (2 stycken i kartong, 54/pall.

Angivna data är laboratorievärden som på grund av de många användningsmöjligheterna endast ska ses som riktvärden.

ANMÄRKNING

Produkten är avsedd för behandling av Marmoleum Sport, all annan applicering än den som specificeras i denna tekniska 

information kräver vårt uttryckliga godkännande. Annars gäller inga garantier. 


