norament 975 LL
®

AFTAGELIG GULVBELÆGNING
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Fordele ved norament® 975 LL

Installation af norament 975 LL

Hurtig installation uden begrænsninger i adgangen for bygningens brugere eller beboere

Installation af norament 975 LL foregår hurtigt og nemt

norament 975 LL er en aftagelig gummi-gulvbelægning, der kan installeres hurtigt ved hjælp af et egnet
klæbemiddel.
Gulvet kan anvendes straks efter installation. Denne gulvbelægning er udviklet specielt til installation på
dobbeltgulve og eksisterende gamle gulvbelægninger, til renovering af asbestgulve og til midlertidige installationer.

I forbindelse med professionel installation henviser vi til vores detaljerede installationsvejledning, som fås på vores
websted eller ved at kontakte os. Herunder beskriver vi de vigtigste trin ved installation af norament 975 LL.
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Billeder af installation

Udskiftelige, aftagelige fliser
Gulvbelægningen kan genbruges
Hurtig installation uden væsentlige begrænsninger for bygningens brugere og beboere
Ingen tørre- og ventetid
Velegnet til installation på dobbeltgulve
Kan installeres direkte oven på gamle asbestholdige vinylfliser
Indeholder hverken PVC, ftalatblødgørere eller halogener
Langsigtet dimensionsstabilitet, intet behov for fugning
Brandklassificering Bfl-s1 iht. DS/EN 13501
Høj stå- og gangkomfort og god lydisolering (lyddæmpning på 8 dB)

Påfør et egnet klæbemiddel

Installer gulvbelægningen

Gnub gulvbelægningen fast med en korkplade

Gulvbelægningen kan fjernes og genbruges

Bemærkninger
norament 975 LL kan ikke installeres under visse forhold. Vi rådgiver gerne, hvis:
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gulvene ofte udsættes for fugtighedsindslæb
der skal flyttes tunge genstande på gulvene (f.eks. vha. gaffeltrucks)
gulvene udsættes for store temperaturudsving.
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Dobbeltgulve
De aftagelige norament 975 LL fliser er velegnede til
dobbeltgulve uanset gulvpladernes størrelse. Under
installationen fastgøres fliserne med et passende
klæbemiddel. De kan udskiftes når som helst.
Et dobbeltgulv beklædt med norament 975 LL er nemt
at rengøre takket være den tætte og forseglede
gummioverflade. Gulvbelægningen fremmer også et
godt indeklima, og det er ikke nødvendigt at
overfladebehandle den (hvilket er meget vanskeligt på
dobbeltgulve, da det ikke er muligt at fordele væsker
på dem).

Anvendelsesområder
Gummiets elastiske egenskaber sikrer god akustik og
høj stå- og gangkomfort. Materialets antistatiske
egenskaber beskytter desuden materialer og personer
mod elektriske stød. Yderligere en fordel ved gummi
er, at fliserne er dimensionsstabile, hvilket betyder, at
der ikke er behov for fugning.

Kontorbygninger
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©The Studio Agency

norament 975 LL er velegnet til dobbeltgulve i kontorlokaler. Gulvbelægningen
giver mulighed for hurtig renovering, uden at det er nødvendigt at lukke lokalerne af.
Den er samtidig hygiejnisk og nem at rengøre.

Midlertidige udstillinger og museer

© perspectives.be

© Stuart McCall

Udskiftelige fliser er nemme at installere og fjerne igen. De kan genbruges og er
derfor som skabt til midlertidige udstillinger.

© Oliver Heinemann
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Anvendelsesområder
Detailbutikker

Skoler og videregående uddannelsesinstitutioner

© Thomas Goos

© Richard Reinalter

© Frank Aussieker

Eftersom norament 975 LL kan installeres hurtigt, minimeres generne i forbindelse med
installation. Arbejdet kan f.eks.
udføres en søndag eller i ét område ad gangen, uden at det er nødvendigt at lukke
butikken, fordi gulvbelægningen kan tages i brug straks efter installation.

norament 975 LL er velegnet til mange forskellige typer
bygninger.
Det er ikke mindst en god løsning til lokaler, hvor der skal
arbejdes med gamle asbestholdige vinylfliser.

Offentlige bygninger

Beboelsesejendomme

© CR-Beeldwerken

De aftagelige norament 975 LL fliser kan installeres hurtigt, selv på eksisterende
gulvbelægninger. De kan modstå meget høje belastninger.

© Flughafen Wien AG/Roman Boensch

© Adam Mørk

Universitetet i Westminster i England blev
gennemgribende renoveret, uden at det var nødvendigt
at lukke bygningerne.
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Der anvendes fortsat asbestholdige vinylfliser i mange fællesområder. norament 975 LL
er den perfekte løsning, når disse områder skal renoveres.

© Vincent Uettwiller
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norament 975 LL
Aftagelig gulvbelægning, der kan installeres hurtigt ved hjælp af et egnet klæbemiddel. Gulvene kan tages i brug straks
efter installation. Særlig velegnet til gulve med dobbeltbund, eksisterende gamle gulvbelægninger og midlertidige
installationer.

norament 975 LL · grano design
Hammerslagoverflade

norament 975 LL · serra design
Reliefstruktur
norament
975Relief
LL Farbe 4929
Art.
nm 975 LL
2
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Art. 975 LL/1880
■ ∼1000 mm x 1000 mm

Art. 975 LL/3042
■ ∼1000 mm x 500 mm

∼3.5 mm

∼3.5 mm
nora® profil-tilslutningsmål: E + U

5302

5303

4930

5304

Mindsteordrer og leveringstider oplyses ved
forespørgsel.

5314

5318

nora® profil-tilslutningsmål: E + U
Bemærk: Fliser med skråslebne kanter fås på
bestilling (art. 3043).

Specialfarver fås på bestilling.

5329

4929

Specialfarver fås på bestilling.

Designforskellene mellem norament 975 LL og standardproduktet
norament 926 grano skyldes produktionen. Anmod om individuelle
farveprøver af det ønskede norament® produkt.

© Stuart McCall

Mindsteordrer og leveringstider oplyses ved
forespørgsel.
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