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GULV MED HØY YTELSE

FASTOP-SYSTEMSERTIFISERINGER
FasTop-systemer er spesielt utviklet for bruk innen bl.a næringsmiddelindustrien, som fiskeindustri, kjøttforedling, meieri.
slakteri. Vårt velprøvde utvalg av matsikre, sklisikre harpiksgulvsystemer overholder strenge hygiene- og
sikkerhetsstandarder som fastsatt av HACCP International-systemet (Hazard Analysis and Critical Control Point).
Disse kravene er spesifisert av myndigheter som Global Food Safety Initiative (GFSI), Food Standards Agency (FSA) og European Food
Safety Authority (EFSA) for å sikre at matfabrikker opprettholder de høyeste standarder for håndtering og produksjon. SherwinWilliams gulvserier som HACCP-sertifisert tilfredstiller disse standardene for matproduksjon, destillerier, vinprodusenter og bryggerier,
meierier, kjøttforedling, bakerier, konfekt og dyrefôrfabrikker.

Medlemmer av

Medlemmer av

Campden BRI
FasTop-systemer er HACCP
International-sertifisert som safe
for mat.

FasTop-systemer er Campden
BRI-sertifisert som ikkeskjemmende og luktfri.

ISO 22196
FasTop-systemer er antimikrobielle
testet til ISO 22196.

FROM SPEC TO PROTECT
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KJEMISKE OG TERMISK RESISTENTE GULV

Bakerier
FasTop ™polyuretan hygieniske gulvsystemer er sklisikre og reduserer risikoen for skli og fall forårsaket av pulver og væsker
som mel, korn, sukker eller vann, oljer o.l på gulvet. Systemene kan rengjøres med de aggressive prosessene som brukes i
denne bransjen for å opprettholde standarder for renhold.

BRYGGING OG DESTILLERING
FasTop ™ gulvsystemer har utmerket temperatur og kjemisk resistens, slitasje, sklisikre funksjoner og er kompatibilitet med
damp- og varmtvannsrengjøringsprosesser som brukes i denne bransjen. Antimikrobielle egenskaper beskytter mot
bakterier som er testet til ISO 22196.

KJØTT- OG FJÆRFEBEHANDLING
FasTop™ er tygt å benytte, antimikrobiell og sklisikker harpiks gulv er i samsvar med strenge hygiene- og
sikkerhetsstandarder for å gi ekstremt sterke overflater som kreves i kjøttindustrien. FasTop™ TG69 vil tåle angrep fra
forurensninger som blod og fett og kan rengjøres med de aggressive metodene som drives i disse anleggene ved hjelp av
varmt vann og damp.

PRODUKSJON AV OLJER OG FETT
FastTop™ screedsystemer er kjemiske og termisk resistente tåler varme oljer og fett tolererant for temperaturer fra -40
°C til120 °C. Den samme kjemiske motstanden oppnåes med Resucoat™ og Resuflor™ epoksybeleggsystemer for
lager- og distribusjonsområder, sklisikring egenskaper kan innlemmes for å øke sikkerheten på fettete gulv.
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GULV SOM ER ENKLE Å FEIE RENE

KONDITORI
FastTop™ SL23 og SL45 glattprofilsystemer er populære valg for områder som krever pulversøl som mel og sukker som skal
feies rent mellom mer intensiv rengjøring, fordi det oppnår en god balanse mellom sklisikkerhet og rengjøringsvennlige gulv.
Det finnes et bredt spekter av utførelser tilgjengelig som kan inkludere små teksturer for sklisikker avhengig av krav og
behov.

PRODUKSJON AV MINERALVANN
Prosesser involvert i brusproduksjon betyr at gulv må være hygienisk, tøff, holdbar og motstandsdyktig mot sukker og
kjemikalier. I slike miljøer hvor væsker søles på gulvområder er det viktig at lav sklipotensial gulv er installert som
FastTop™ systemene gir. Vårt utvalg av matsikre, antimikrobielle, sklisikre, harpiksgulvsystemer som overholder HACCPstandarder og å være monolittisk betyr at ingen inntrengning av vann eller væsker kan sive mellom underlaget og
gulvflaten.

FROM SPEC TO PROTECT
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HYGIENISKE OG SKLISIKRE GULV

FOR TIL KJELEDYR OG DYREFÔR
FastTop™ systemer er ideelle for animalskematproduksjonsområder i våte og tørre miljøer som inkluderer
kjøttproduktproduksjon og prosesser med korn og kornbasert mos som ved høye temperaturer og deretter blir til pellets
gjennom spesialiserte presser. FastTop™ TG69 kan bli utsatt for regelmessige nedvaskinger med steamrengjøring
opp til 120 °C i disse miljøene.

FISK OG SJØMAT FOREDLING
FastTop™ TG69 og FastTop™ RS69 monolittiske gulv strukturerte systemer sikre at det ikke er inntrengning av vann
eller væsker, og ingenting blir fanget mellom underlaget og gulvflaten. Som sømløs og ugjennomtrengelig forblir søl og
spill på overflaten og kan enkelt rengjøres. FastTop™ gulvserien gir sklisikker ytelse i disse våte mgivelser og kan
installeres lagt til fall for som er rettet mot avløp, slik at oppsamling av dammer unngåes.

MEIERIFASILITETER
FastTop ™ harpiksgulv i meieriforedling og osteproduksjonsanlegg tåler kraftig trafikk, aggressiv rengjøring ved høye
temperaturer, trykk fra tung lagringsbelastning og angrep fra stoffer som meierifett, melkesyre, saltlake bl.a.
Våre matsikre, antimikrobielle, sklisikre systemer for meieriindustrien overholder hygiene- og sikkerhetsstandarder fastsatt
av HACCP-sertifisering.
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HOLDBARE HYGIENISK GULV

FastTop™ gulvsystemer leveres med antimikrobiell ytelse som forhindrer luktgenerering, misfarging og produktnedbrytning
som kan skyldes veksten av sopp, bakterier og alger. Dette oppnås ved inkludering i produktformuleringen av et
antibakterielt middel testet til ISO 22196 for effektivitet. FastTop™ systemer gir en så slitesterk gulvfinish at selv ved et
vanlig rengjøringsregime, vil overflaten ikke ha bakteriell vekst.
Mange produksjonsprosesser for mat og drikke involverer råstoffer som har potensial til å korrodere og forurense gulv
og veggflater. Dette kan være fett, varme oljer, sukker og sirup, blod og naturlige matsyrer som melkesyre, sitronsyre og
eddiksyre - som alle kan tære bort utsatte overflater som betong, fuging i fliser eller skjøter og sveiser i vinylgulv. Det er
denne typen ødeleggelser og forurensning som forårsaker vekst av bakterier som så kan sette et anlegg ut av spill.
Våre sømløse harpiksgulvsystemer for næringsmiddelindustrien tåler ekstreme forhold, enten det er kjemisk angrep fra
syrer og sukker, termisk eksponering fra reflekterende varme fra ovner, fysisk påvirkning, tunge maskiner og utstyr, og
høyt trafikkerte områder.
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INSTALLASJON
SCREED GULVSYSTEMER

0

Underlag:

6

Betong /sementert påstøp

8

Primer:
FasTop Multi Prim

1

Ekspangsjonsuge:
Pre-cut fuge

7

PU Screed:
FasTop Multi TG69/RS69

2

Forankrings spor:
Forhindrer krymping mens produktet

8

Fleksibelt fugemateriale:
Epo-Flex VJ

3

Fyllingslist:

9

Hulkil/sokkel Primer:
Resuprime MVT

4

PU mørtel:
FasTop BU

10

Hulkil/sokkel:
FasTop Multi WR

5

Avløp:
Rustfritt stål rist

11

Trim:
Børstet stål/plast

1
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FASTOP™ SL23/SL45
SELVUTJEVNENDE GULVSYSTEMER
FastTop selvutjevnende gulvsystemer gir en jevn overflate for produksjonsområder for mat og drikke som er egnet for kraftig
bruk resistent mot termisk sjokk, slitasje og kjemisk angrep. De jevne overflatene bidrar til enkel rengjøring og gjør at pulver
som mel og sukker kan feies opp samtidig som de gir sklisikre egenskaper. FastTop SL23 og FastTop SL45 leveres i tykkelser
fra 2–5 mm og brukes ofte til rask installasjon for områder som er kostbare å stenge ned.

3

Belegg:
FasTop Multi SL23

2

Primer (valgfritt):
FasTop Multi Primer

1

Primer:
FasTop Multi Primer

0

3

2

Underlag:
Betong/sementert påstøp

1

0

Fordeler
• HACCP Internasjonal sertifisert
• Kraftig belegg
• 100 % tørrstoffinnhold,løsemiddelfri og nesten ingen lukt
• Hygienisk, lett og rengjøre
• Høyglanset overflate med god fargestabilitet
• Utmerket skli motstand med bruk av utvalgte aggregater*
• Utmerket kjemisk motstand og motstandsdyktig mot varmt vann
• Over natt herding, fottrafikk etter 24 timer
• Antimikrobielle egenskaper, testet til ISO 22196

SERVICE TEMPERATURER
FasTop SL23 ved 3mm= -20°C til+80 °C
FasTop SL45 ved5mm= -25°C til+90 °C

*Forbedret skli motstand kan opprettes ved hjelp av FasTop SL45 SRA-systemet.
**Ikke sprut, rengjør, vask eller behandle harpiksgulvet med vann eller andre kjemikalier før full herding oppnås, da det kan påvirke overflatekvaliteten og ytelsen.
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FASTOP™ TG69/RS69
PU SCREED GULVSYSTEMER
FasTop PU screed gulvsystemer med en strukturert overflate for mat og drikke produksjonsområder egnet for svært kraftig
bruk med motstand mot termisk sjokk inkludert damp, slitasje og kjemisk angrep. De profilerte overflatene kan rengjøres
med normale rengjøringsregimer for matfabrikker samtidig som de gir sklimotstand i våte og tørre miljøer. FasTop TG69
og FasTop RS69 leverer tykkelser fra 6–9 mm for maksimal ytelse.

2

Belegg/screed:
FasTop Multi TG69

1

Primer (valgfritt):
FasTop Multi Primer

0

Underlag:
Betong/sementert påstøp

2

1

0

Fordeler
• HACCP Internasjonal sertifisert
• Enkel installasjonen med rake og piggrulle - RS69 versjon bare
• Høy kjemisk motstand
• Motstandsdyktig mot varmt vann
• Motstandsdyktig mot steam ved 9 mm tykkelse
• Selvforseglende
• Utmerket sklisikker finish
• Ekstremt slitesterk
• Antimikrobielle egenskaper, testet til ISO 22196.

SERVICE TEMPERATURER
6 mm = -25 °C til 100 °C
9 mm = -40 °C til 120 °C

FOM SPEC TO PROTECT
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FASTOP™ WR
HULKIL/SOKKEL
Hulkil/sokkel i er som oftes benyttet i næringsmiddelindustrien. Dette gjør en jevn overgang fra gulv til vegg med en
permanent finish som forenkler renhold og reduserer bakteriell vekst. FastTop™ WR herder til en mye hardere
finish enn betong og gir en jevn finish for en langsiktig løsning som motstår varmt vann og slag. Hulkil/sokkel
installeres normalt med en radius på en tykkelse på rundt 4 mm på vertikalen til en høyde på 150 mm selv om
dette kan være lavere eller høyere etter behov.
I næringsmiddelindustrien kan det oppstå røff behandling mot hulkil/sokkel med palleastere og gaffeltrucktrafikk,
kan en betongbue innstalleres som beskyttelse. FastTop™ WR coving kan påføres opp og over denne som en
forlengelse av harpiksgulvet slik at den gode antibakterielle beskyttelsen er gjennomgående.

0

Underlag:
Betong/sementert
Screed

1

Forankrings spor:
FasTop RS69/ TG69

2

Primer:
FasTop Multi Primer

3

4

7

6

5

PU Screed:
FasTop Multi RS69/TG69
Forankringsfuge:
FasTop JT40 i
RS69/TG69

5

Hulkil/sokkelprimer:
Resuprime MVT

6

Hulkil/sokkel materiale:
FasTop Multi WR

7

Trim:
Børstet stål/plast

4
3

2
1
0

Fordeler
• Egnet for forming av hulkil/radius.
• Sømløs finish.
• Høy kjemisk motstand.
• Motstandsdyktig mot varmt vann og damp.
• Matt finish.
• Ekstremt slitesterk.
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FASTOP™SYSTEMER
LISTE OVER KJEMISK MOTSTAND

Kjemiske

FasTop TG69
Inn

FasTop RS69 Inn

FasTop Sl23

Bensin/bensin

R

R

R

R

Drivstoff til luftfart

R

R

R*

R

Parafin

R

R

R*

R

Diesel

R

R

R

R

Toluen

R

R

R

R

Xylen

R

R

R

R

Benzen

R

R

R

R

Aromatiske hydrokarboner

R

R

R

R

Råolje

R*

R*

R*

R*

Etanol

R

R

R*

R

Butanol

R

R

R*

R

Propanol

R

R

R*

R

Isopropanol

R

R

R*

R

Metanol

R

R

R*

R

Etylacetat

R

R

R

R

MiBK

R

R

R

R

Metyletylketon

R

R

R

R

Aceton

R

R

R

R

Formaldehyd 40%

R*

R*

R*

R*

Eddiksyre 10%

R*

R*

R*

R*

Natriumbisulfat

R

R

R*

R*

Natriumdihydrogenfosfat

R

R

R*

R*

Svovelsyre 20%

R

R

R*

R*

Kaliumhydroksid 20%

R

R

R

R

Natriumhydroksid 20%

R

R

R

R

Kaliumklorid

R

R*

R

R*

Natriumklorid

R

R*

R

R*

Organiske durfactants

R

R

R

R

Detyleter

R

R*

R

R

R

Motstandsdyktig i opptil tre dagers eksponering.

R*

Motstandsdyktig i opptil tre dagers eksponering, men misfarging vil forekomme.

FasTop Sl45 Inn

Med mindre annet er angitt er alle tester gjort i 20 grader celsius.
Alle produkter har blitt testet i henhold til BS EN 13529:2003 – Bestemmelse av motstand mot alvorlig kjemisk angrep.
Merk:
1. Høyere temperaturer vil redusere den kjemiske motstanden som vist i tabellen ovenfor.
2. Noen kjemikalier kan konsentrere seg på grunn av fordampning og bli mer aggressiv.
3. Blandinger av kjemikalier kan være mer aggressive enn de enkelte komponentene alene.
Sherwin-Williams anbefaler alltid god rengjøring for å opprettholde integriteten og ytelsen til vårt høyytelse gulvutvalg. Sørg
for at kjemisk søl rengjøres innen en 24-timers periode fo å minimere eventuelle skader/misfarging.

FROM SPEC TO PROTECT
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RESUCOAT™ HB
GULVSYSTEMER
Resucoat HB epoxy harpiks gulvbelegg systemer er et kostnadseffektivt installasjonsvalg for et bredt spekter av mat
og drikke miljøer der belegg med suveren vedheft til underlag er nødvendig. Resucoat HB kan gi en jevn finish eller en
rekke overflateprofiler ved hjelp av aggregater for å oppnå riktig balanse mellom sklisikker tekstur og enkel rengjøring.
Påføres med svaber, rulle og pensel. Resucoat HB belegg har lave nivåer av løsemiddel eller "Flyktig organisk forbindelse"
(VOC, "Lav-VOC") som betyr nesten ingen lukt under installasjon (en viktig vurdering for mat og drikke installasjoner og
oppussing). Resucoat HB er motstandsdyktig mot farging som følge av aggressive ingredienser som sukker og matoljer, og gir
et støvritt miljø for en hygienisk finish.
3 Toppstrøk:

Resucoat HB
2

1

Mellomfrakk:
Resucoat HB

3

Første:
Gjenbruk WB

2

0 Substrat:

Betong/sementert påstøp

1

0

Fordeler
• Tykk film
• Løsemiddelfri
• Hygienisk og lett rengjøres
• God fargestabilitet
• Utmerket skli motstand ved bruk av utvalgte aggregater*
• Høyglanset overflate.

*Forbedret sklisikring kan oppnåes ved hjelp av Resucoat HBSR-systemet.
**Ikke sprut, rengjør, vask eller behandle harpiksgulvet med vann eller andre kjemikalier til full herding oppnås, da det kan påvirke overflatekvaliteten og ytelsen.
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RESUDECK™ ST
GULVSYSTEMER
Resudeck ST utvalg av beskyttende belegg er tøff og fleksibel ved hjelp av det siste innen polyuretan harpiks teknologi.
Denne fleksibiliteten gjør systemene motstandsdyktige mot dynamisk bevegelse av trafikk og press fra tunge belastninger
som kan forekomme i mat- og drikkefabrikker innenfor lager- og distribusjonsområder. Disse løsningene brukes også i
underjordiske parkeringsplasser, mellomliggende dekk og ramper for kjøretøyområder og lastebrønner som trenger anti-skli
og sklisikkre systemer.
Resudeck dekk belegg løsninger kommer i en rekke fargerike RAL alternativer som kreves for parkeringsplass områder
som ikke bare er attraktive, men også vanntett for å hindre korrosjon.

3

Toppcoat:
Resudeck ST

2

Base coat:
Resudeck ST med valgfri
aggrgate for anti-skid

1

0

3

2

Primer:
Resuseal WB /Resuprime MVT
Underlag:
Betong /sementert påstøp

1

0

Fordeler
• Løsemiddelfri, 100 % tørrstoffinnhold
• Motstandsdyktig mot varmt vann
• Lite lukt
• Herder over natt for fottrafikk etter 24 timer
• Utmerket skli motstand ved bruk av utvalgte aggregater
• Utmerket kjemisk motstand.

FROM SPEC TO PROTECT
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RESUFLOR™ VF
GULVSYSTEMER
Resuflor VF selvutjevnende systemer gir en jevn glanset finish som ikke er mulig og oppnå med et rulle eller pensel påført
produkt. Vanligvis installert med en 2-3 mm tykkelse, ved hjelp av epoksyharpiks kjemi for å oppnå suveren vedheft og
slitesterk egenskaper. Disse systemene er installert i matfabrikkområder der det kreves en hygienisk finish som forbedrer
driften i varehus og lagringsområder, lastebrønner, laboratorier og kvalitetskontrollområder. Resuflor VF-systemer er installert
som en enkelt lys farge eller som en dekorativ flerfarget finish ved hjelp av flerfarget kvarts eller flakes.

3

Belegg:
Resuflor VF

2

Primer:
Resuprime MVT

1

Primer:
Resuprime MVT

0

3

2

Underlag:
Betong/sementert påstøp

1

0

Fordeler
• Slitesterkt, holdbart gulvsystem for industriell bruk
• Hygienisk og lett renhold
• God fargestabilitet
• Utmerket skli motstand ved bruk av utvalgte aggregater*
• Slett finish
• Forbedret forventet levealder
• Utmerket slitasje og slagfasthet
• God generell kjemisk motstand.

*Forbedret sklisikring ved bruk av Resucoat HBSR-systemet.
**Ikke sprut, rengjør, vask eller behandle harpiksgulvet med vann eller andre kjemikalier til full herding oppnås, da det kan påvirke overflatekvaliteten og ytelsen.
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AQUARMOR™ UV-VEGG
VEGGSYSTEMER
AquArmor UV Wall er en to-pakning vannbasert epoksy / polyuretan veggbelegg system med utmerket vedheft til
betong, tre og andre overflater som gir harde, støvfrie utførelser for matforedling og kjøkken etc. AquArmor UV
Wall gir en veldig hard hygienisk finish som er motstandsdyktig mot lett kjemisk angrep og er UV stabil slik at en ren
hvit finish forblir hvit og ikke misfarget gjør den ideell for moderne matfasiliteter.

3

Toppstrøk:
Resupen WB Wall

2

Mellomstrøk:
Resuseal Wall gloss

1

Primer:
Resuseal WB Clear

0

3

2

Underlag:
Betong, gips, murstein,
keramiske fliser

1

0

Fordeler
• UV stabil finish
• Lav lukt
• Slitesterk
• Suveren vedheft
• Hygienisk
• Egnet for betong, gips, murstein, keramiske fliser
• Utmerket for tidligere malte overflater.

FROM SPEC TO PROTECT
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MEST BENYTTEDE OMRÅDER

PRODUKSJON
• Tørr produksjon

• Frysere

• Våt produksjon

• Hutig frysere

• Slakterier

• Kjølerom

• Bakerier

• Lageret

• Bryggerier

• Kjemisk lagring

• Dyrkingsområder

• Avfallshåndtering

• Destillerier

• Lasteramper

• Raffinerier
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LOGISTIKK

SHERWIN-WILLIAMS®

ANSATTES

OFFENTLIGE OMRÅDER

• Toalettene

• Dagligvare

• Kantiner

• Matmarkeder/haller

• Kjøkken

• Restuaranter

• Garderober

• Stadioner

• Kontorer

• Avgangshaller

• Møterom

• Hurtigmatutsalg

• Korridorer og
korridorer
• Laboratorier

FROM SPEC TO PROTECT
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GUIDE FOR
NÆRINGSMIDDEL
HIGH PERFORMANCE FLOORING

FROM SPEC TO PROTECT
Sherwin-Williams Protective & Marine leverer bransjefagekspertise i verdensklasse, teknisk og spesifikasjonstjeneste uten
sidestykke og uovertruffen regional kommersiell teamstøtte til våre kunder over hele verden. Vår brede portefølje
av høyytelsesbelegg og systemer som utmerker seg for å bekjempe korrosjon, hjelper kundene med å oppnå smartere,
tidstestet beskyttelse av eiendeler. Vi betjener et bredt spekter av markeder på tvers av vårt raskt voksende
internasjonale distribusjonsnettverk, inkludert olje og gass, vann og avløp, bro og motorvei, stålfabrikasjon, gulv, mat og
drikke, jernbane og kraft, marine og passive brannvern.

Storbritannia:
+44 (0)1204 556420
flooring.enquiries@sherwin.com
Norge:
+47 95 33 80 90
info@epoxygrossisten.no
www.epoxygrossisten.no
resinflooring.sherwin.eu
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