
Bloc Pur 
Expona Flow 
Lagerførte bestselgere - nå også til våtrom



Expona Flow og Bloc Pur 
lanseres for første gang til bad og våtrom 

Design og funksjonalitet forenes i en nøye utvalgt kolleksjon 
heterogene gulv til entre, kjøkken, bad og våtrom. Med lanseringen 
lagerfører vi nå våre bestselgere i sortimentet og kan tilby markedets 
raskeste levering til små og store oppussingsprosjekterover hele landet. 

Den nye kolleksjonen består av håndplukkede design fra to av våre
mest populære serier. Her finner du innslag av betong, abstrakte 
design og trendfarger i ensfarget vinyl, med andre ord, en allsidig 
kolleksjon som er klartil å innta både klassiske og moderne hjem og
arbeidsplasser. 

Kvalitet, design og funksjonalitet

Designene er hentet fra Expona Flow og Bloc som produseres med en for-
sterket overflate av polyuretan. Med PUR-overflate blir rengjøringen enda 
enklere, perfekt til bad og våtrom. Seriene leveres med 0,7mm slitesjikt, for 
en smidigere montering og ikke minst enklere sveising av skjøter. Kvaliteten 
og det høye slitesjiktet gir deg et gulv som vil vare lenge, tåler meget høy 
slitasje og passer like godt til private våtrom som i kommersielle områder 
med mye trafikk. 

Kolleksjonen er 100 % vanntett og oppfyller bransjens krav til våtrom. 
Vinylbelegg til våtrom er blant de sikreste på markedet, fordi gulvet i 
seg selv fungerer som en membran. Ved å inspisere gulvets overflate, 
kan man oppdage lekkasjer før det oppstår kostbare fukt og vannskader. 
Det kan enkelt utføres en vakuumtest av alle skjøter for å sikre at gulvet 
er 100% tett til enhver tid. Vi har oppdatert vår leggeanvisning og 
hensyntar nå viktige momenter som du bør være klar over ved 
montering i våtrom. 



Endelig ensfarget vinyl til baderommet

De utvalgte designene fra Bloc PUR vil garantert ta seg godt ut på 
badet. Bloc er en unik serie med ensfargede design for de som ønsker et 
moderne og minimalistisk uttrykk. 

Til våtromskolleksjonen har vi plukket ut dempede jordfarger som passer 
godt inn i dagens trendbilde. Vi har også inkludert et utvalg gråtoner som 
mange ønsker seg til bad og noen kontrastfarger for de fargeglade. 

Her ser du de utvalgte designene,
men hele Bloc PUR serien er nå godkjent 
til våtrom. Finner du ikke din favoritt her?  
Skann QR-koden for å se hele serien. 

9935   Classic Black

9934   Urban Chic

9933   Studio Grey 9946   Clay Deep

9937   Nordic Sky

9942   Soft Moss 9842   Jet

9841  Moleskin

9840   Oatmeal

9862   Onyx Ornamental

9857   Dark Grey Concrete

9859   Dark Industrial Concrete

9860   Light Industrial Concrete

Abstrakt og Betong, 
Dette er de utvalgte designene fra Expona Flow

Fra en serie på hele 50 design, har vi plukket ut syv sikre vinner til 
baderommet, kjøkkenet, vaskerommet eller i det rommet du ønsker. 
Her finner du blant annet naturtro betong-design i tre ulike nyanser, 
perfekt for et nordisk interiør. Designene i Expona Flow har farge-
avstemte mønstre som tilfører dybde og et naturlig spill i gulvene. 

Expona Flow
Skann koden 
for å se alle
design i serien. 



Bestill prøvevifte

Vi har laget en prøvevifte som inneholder alle de lagerførte 
designene. Prøveviften er i A5-format og skal være enkel å 
ha med seg på tur og i kundebesøk. Ønsker du å bestille 
prøvevifte kan du kontakte salgskontoret eller ansvarlig selger
 i ditt distrikt. 

Teknisk datablad og oppdatert leggeanvisning for montering i 
våtrom finner du på de siste sidene i dette dokumentet. All 
dokumentasjon er også å finne på vår nettside polyflor.no

Kontakt oss

Ønsker du en gjennomgang av den nye våtromskolleksjonen, eller er det 
noe annet vi kan hjelpe deg med? Kontakt oss, så finner vi ut av det sammen.

Salgskontoret:   Tlf:  +47 23 00 84 00   / E-post: firmapost@polyflor.no  

Henrik Finne

Salgssjef Norge

+47 948 41 464 

henrik@polyflor.no

Thomas Gulbrandsen

Distriktssjef Midt-Norge

+47 916 56 551

 thomas@polyflor.no

Henning Sahlgaard

KAM / Østfold 

+47 906 99 194 

henning@polyflor.no

Rune Bjørnstad

Daglig leder

+47 993 00 436 

rune@polyflor.no

Lars Olafsen

Distriktssjef Oslo Akershus 

og Innlandet

+47 906 57 280 

Per Dagfinn Kristiansen

Distriktssjef Vestland syd

+47 954 57 675 

perdagfinn@polyflor.no

Hanne Jørgensen

Prosjektkonsulent

+47 470 13 427 

hanne@polyflor.no

Raymond Olsen

Distriktssjef Nord-Norge

+47 917 18 747 

raymond@polyflor.no

Jan Åge Iversen

Teknisk sjef

+47 916 94 617 

janage@polyflor.no

Mohamed A. Mohamed

Kundekonsulent/Salgskoordinator

+47 23 00 84 00 

 mohamed@polyflor.no

Kjell Kringberg

Distriktssjef Buskerud, Vestfold, 

Telemark og Agder

+47 930 29 649 

Jørgen Kvilekval

Distriktssjef Vestland nord

+47 928 16 358 

jorgen@polyflor.no



Leggeanvisning for heterogene belegg i våtrom    

Flow PUR og Bloc PUR                s. 1/2 Flow PUR og Bloc PUR              s. 2/2

Kontroller at varenummer er riktig 
i henhold til bestillingen og at alle 
rullene og har samme trykk-/
batch nummer. Dersom det opp-
dages transportskader skal dette 
noteres på fraktpapirer, ta umid-
delbart kontakt med forhandler 
eller Polyflor Nordic. Det tas ikke 
ansvar for eventuelle feil eller far-
geforskjeller dersom gulvbelegget 
er blitt montert. Ved etterbestilling 
med ulik batch, kan fargeforskjel-
ler forekomme. Vare- og trykk/
batch nummer står på pakker og 
ruller. 

Akklimatisering

Det er viktig at produktet ikke 
utsettes for store temperatur-
forskjeller før, under og etter 
legging.

Ref: NS 3420 TH C1,3:
«Gulvbelegget og gulvlimet må 
lagres minst et døgn i rommet 
hvor det skal monteres, med en 
konstant temperatur på min. 18C. 
I kalde perioder må en påregne 
noe lenger akklimatiseringstid, 
gjerne 2 til 3 døgn. Rull ut 
lengdene, gjerne dagen før, 
minimum noen timer før legging, 
slik at belegget akklimatiseres før 
installasjonen.»

Montering

Utdrag fra NS 3420 TH: 2019 Y1,6:
«For å unngå fuktskader må det i 
mange tilfeller sørges for uttørking 
av underlaget før belegget kan 
legges. 

Før halvharde eller tekstile belegg 
legges på betonggulvet der det 
er montert gulvvarme, skal varmen 
ha stått på lenge nok til at fuktinn-
holdet er kommet under et kritisk 
nivå. Dette må hensyntas ved 
prosjektering og framdrifts-
planlegging.

MERKNAD:
I henhold til relevante kontrakt-
standarder er det oppdragsgivers 
ansvar å stille et tilstrekkelig tørt 
underlag til gulvleggers rådighet 
til avtalt tid»

Gulv i våtrom med inne-
byggede varmekabler må ha stått 
på vekselsvis i en periode for å 
sikre at restfuktighet ikke skader 
gulvbelegget og gulvlimet.
 Anbefalte fuktverdier er maks. 
85% RF i undergulv av betong og 
maks. 12% i sponplater uten gulv-
varme og maks. 8% med gulvvar-
me. Gulvvarme må tilpasses slik at 
overflatetemperatur ikke overstiger 
270 grader, nivåer over dette 
kan medføre misfarginger og 
endringer i gulvets egenskaper.
Montering av gulvet må ikk 
skje ved temperatur under 18C. 
Undergulvet må ha en temperatur 
på min. 15C, være støvsuget, rent, 
plant, tørt og fritt for malingsflekker 
og annen forurensing før monte-
ring kan skje. 

Eventuell gulvvarme må slås av 
minst 48 timer før legging, og må 
være slått av i 48 timer etter at 
legging er fullført. Deretter kan 
varmen settes gradvis på til nor-
mal temperatur i løpet av 7 dager.

Arbeid i våtrom må utføres etter 
anbefalinger i TEK 17 og Norsk 
Standard sammen med andre 
relevante veiledninger og krav 
slik at utførselen blir riktig sammen 
med korrekt fall til sluk.
Det er krav etter Norsk Standard 
3420:2019 at alle sveiseskjøter i 
våtrom, både ut- og inngående 
hjørner utføres med skråsnitt på 
45 grader.
Sveiseskjøter skal heller ikke 
plasseres nærmere enn 100mm 
fra sluk og gulvskjøter skal ikke 
plasseres inntil utvendige hjørner.
Når gulvbelegget skal monteres i 
sluk er det en forutsetning at sluket 
er tilpasset gulvbelegget ref. NS 
3420 TH4 y.1.1: «Monter alltid 
gulvet i henhold til sluk 
produsentens anvisninger.» 

Polyflor anbefaler ikke å montere 
nye gulvbelegg over eksisterende 
gulvbelegg.
Det beste undergulvet er avrettet, 
ensartet og sugende.

Husk godt arbeidslys
-dette er viktig!

Bruk kun blyant hvis du skal merke 
eller tegne på undergulvet. Husk 
at alle merker med sprit- og mar-
keringstusj, etiketter og 
stempler, kulepenner og lignende, 
kan forårsake misfarging gjennom 
migrering. 

Gulv som skal endevendes skal 
ha merking om dette på beleg-
grullen. Pass på at alle ruller som 
brukes i samme rom har samme 
batch nummer. 

Ved utrulling av belegget skal 
overflaten aldri være mot under-
gulvet. Alle lengder legges ut og 
grovkappes og beleggkanter 
anbefales å trimme med 
kantskjærer for beste sveise-
resultat.

Liming

Dra halvparten av lengdene 
tilbake og gjør klart for påføring 
av lim. Følg lim leverandørens 
instruksjoner for bruk av gulv-
limet og påfør limet med anbefalt 
limspreder.

 Forbruk ca. 1 liter per 4m2 
eller 250g pr. 1m2 gulvbelegg, 
avhengig av undergulvet. Påfør 
aldri gulvlim ned i sluket eller på 
flenskanten av sluket. Dette vil 
kunne medvirke til misfarging av 
belegget rundt sluket.

La limet lufttørke litt før gulvbeleg-
get legges ned. Legg lengdene 
tilbake til opprinnelig posisjon ved 
å rulle de tilbake, dette minsker 
risikoen for å fange luft under be-
legget. Fjern raskt eventuelt limsøl 
med en fuktig klut.

Bruk en gulvvalse og start med å 
rulle på tvers av lengdene, dette 
for å fjerne eventuell luft og sikre 
god kontakt mot limet og under-
gulvet. Deretter vals i lengderet-
ningen. 

Denne rutinen gjentas etter ca. 4 
timer. Gulv med visuelle feil eller 
mangler må aldri monteres.

Sveising 

Dagen etter eller tidligst 24 timer 
etter at belegget er limt, kan skjø-
ter freses. Dette kan gjøres enten 
manuelt med egnet verktøy eller 
med elektrisk fugefres.

Sporet skal ikke gå ned i skum-
kjernen av gulvbelegget.

A. Fjern alt støv og smuss før 
sveising.

B. Hvis ikke annet er avtalt bruk en 
fargetilpasset tråd og test sveisin-
gen på et avkapp. Når du er for-
nøyd med varmeinnstillingene og 
prøvesveisingen, start sveisingen
av skjøter.

C. Når sveistråden fortsatt er 
varm, utfør første trimming på 
sveistråden med egnet kniv, 
Mozart kniv anbefales da denne 
ikke skader beleggets overflate.

D. Siste trimming av sveisetråden 
utføres når sveisetråden er kald.

Generelt

HUSK: Tape på gulvet kan skape 
varige misfarginger hvis den forblir 
på gulvet over lengre tid.

Vent i minst 24 timer før gulvet tas 
i bruk. Varmekabler som er av slått 
under legging av gulvbelegget 
kan slås forsiktig på etter 48 timer 
og gradvis økes til normaltempe-
ratur i løpet av 7 dager.

Første rengjøring etter 
montering 

Fjern alt løst smuss, støv og sand 
med en myk kost eller støvsuger. 
Vær oppmerksom slik at en 
unngår å skrape gulvet når sand 
eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt 
vaskemiddel ved hjelp av en 
mopp eller en gulvvaskemaskin 
med vann oppsug og rød pad for 
større områder.

Ved mer krevende rengjøring, 
anbefales det å bruke en 
oppskuringsmaskin med rød 
pad og et nøytralt vaskemiddel 
eller svakt alkalisk, avhengig av 
smusset. 

Gulvet må deretter rengjøres med 
rent vann flere ganger inntil over-
flaten er nøytralisert.

Anmerkninger

I de fleste tilfeller vil den angitte 
monterings anvisningen kunne 
dekke de fleste spørsmål som 
gjelder montering av gulv-
belegget. Hvis du ønsker mer 
informasjon, ta gjerne kontakt med 
Polyflor Nordic for mer utfyllende 
informasjon.

For mer informasjon, kontakt 
Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, 
firmapost@polyflor.no eller vår 
hjemmeside www.polyflor.no



Tykkelse EN 428/ISO 24346 2.0mm

Slitesjikt EN 429/ISO 24340 0.70mm

Format EN 426/ISO 24341 2m x 20m = 40m2

Total Vekt EN 430/ISO 23997 2660g/m2

Generell ytelse
EN 649
ISO 10582

I overenstemmelse
I overenstemmelse

Bruksområde EN 685/ISO 10874

Kjemikaliebestandighet EN 423 Meget god kjemikaliebestandighet

Brann
EN 13501-1
ASTM E648

Klasse Bfl-S1
Klasse 1

Slitasjegruppe
EN 649
EN ISO 10582

Gruppe T
Type I

Friksjon 
EN 13893
AS 4586
DIN 51130

Klasse DS (Tørr) R10
R10
R10

Restinntrykk
ISO 24343-1
ASTMF970 (Modifisert)

<0.10mm
Statisk belasting 52,7kg

Trinsehjul EN 425/ISO 4918 Egnet

Dimensjon stabilitet EN 434/ISO 23999 <0.40%

Fleksibilitet EN 435/ISO 24344 (Metode A) Godkjent 20mm

Varmekabel — Egnet for varmekabel (max 27°C)

Elektrisk opplading EN 1815 ≤2kV Klassifisert som ‘antistatisk’

Lysekthet ISO 105-B02 (Metode 3) ≤6

Emisjoner
Indoor Air Comfort GOLD
FloorScore

Eurofins sertifisert produkt
SCS sertifikat Reg No: SCS-FS-02034

Våtrom EN 13553 Godkjent

Ansvarlig handel BES 6001 Utmerket

Miljømessig foretrukket gulv - Polyflor Bloc PUR  oppnår en BRE Global A+ rating (Generisk) for områder som detaljhandel, skole, undervisning og helsebygg. 
Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig påforespørsel.  
Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk  www.polyflor.no/miljoprogram

PUR- Polyflor Bloc leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid. 
Som ved mange ensfargede produkter vil all smuss bli mer synlig. Derfor vil det kreve et godt planlagt vedlikehold for å sikre et optimalt utseende. Nøye 
vurderinger bør ligge til grunn når en velger lyse farger i områder med høy trafikk. Etablering av effektive mattesystemer og entrèmatter bør vurderes tidlig 
i planleggings prosessen.

Hygiene – Alle Polyflor’s gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds prosedyrer og anerkjente 
vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.

For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, 
kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no. 
Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no. 
Mønstring og farge kan variere litt fra de prøver som blir vist.

Polyflor Bloc PUR leveres med et ensfarget pigmentert homogent slitesjikt på 

0,70mm. Som et slitesterkt heterogent gulvbelegg med polyuretan forsterkning, er 

Bloc ideell for bruk i detaljhandel, fritid og næringsbygg. For å kunne få et fint optisk 

utseende er det viktig at undergulvet er slett og jevnt. Et solid og godt planlagt 

vedlikeholdsplan må etableres for å sikre at gulvet vil beholde et optimalt utseende.

Polyflor Nordic hovedkontor: +47 23 00 84 00
Epost: firmapost@polyflor.no  |  www.polyflor.no Februar 2021
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EN 14041

Tykkelse EN 428/EN ISO 24346 2.0mm

Slitesjikt EN 429/EN ISO 24340 0.70mm

Format EN 426/EN ISO 24341 2m x 20m = 40m2

Total Vekt EN 430/EN ISO 23997 2700g/m2 

Generell ytelse
EN 649
EN ISO 10582

I overensstemmelse
I overensstemmelse

Bruksområde EN 685/EN ISO 10874

Kjemikaliebestandighet EN 423 (ASTM F 1303) Meget god kjemikaliebestandighet

Brann EN 13501-1 Klasse Bfl-S1

Slitasjegruppe
EN 649
EN ISO 10582

Gruppe T
Type I

Friksjon

EN 13893
DIN 51130
AS/NZS 4586

Klasse DS (Tørr)
R10
R10

For sklihemmende gulv, se Expona Control eller Polysafe kolleksjon. 

Restinntrykk EN 433/ISO 24343-1 ≤0.10mm

Dimensjons stabilitet EN 434/ISO 23999 ≤0.40%

Fleksibilitet EN 435/ISO 24344 Metode A, Godkjent 20mm

Varmekabel - Egnet for varmekabel, Maks 27°C

Lysekthet ISO 105-B02 Moteode 3

Trinsehjul EN 425/ISO 4918 Egnet

Elektrisk oppladning EN 1815 Klassifisert som ‘antistatisk’

Emisjoner VOC

Indoor Air Comfort GOLD
AgBB VOC test
FloorScore
Svensk B.P.D (Flec test)
GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC

Eurofins sertifisert produkt
Meget lave emisjoner
Sertifisert
Høyeste klasse
Bestått

Våtrom EN 13553 Godkjent

Ansvarlig handel BES 6001 Utmerket

Miljømessig foretrukket gulv -  Polyflor Expona Flow PUR oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 415) i områder som helse og utdanning. Vurdert av ECO Product 
og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Enviromental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig påforespørsel. Resirkulering gjennom Recofloor 
programmet. Besøk www.polyflor.no/miljoprogram.  

PUR - Polyflor Expona Flow PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele  
gulvets levetid. 

Hygiene - Alle Polyflor’s gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds prosedyrer og anerkjente 
vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.

For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller 
epost: firmapost@polyflor.no ** For sklihemmende belegg med varig sklihemming, se Polysafe kolleksjoner. 

Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no. Mønstring og 
farge kan variere litt fra prøver som blir vist.

Expona Flow kolleksjonen er en meget vakker replikasjon av tremønster 

og flotte abstrakte mønster i et slitesterkt og holdbart banebelegg.  

Tilgjengelig med 50 ulike farger og mønster, er kolleksjonen utviklet for 

tyngre kommersielle områder som skoler, helsevesen, kontorer, retail og 

fritids arealer.

100% RESIRKULERBARE
10% RESIRKULERT MATERIALE

Polyflor Nordic 
epost: firmapost@polyflor.no | www.polyflor.no
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