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Sherwin-Williams sømløse gulvserie oppfyller de moderne
kravene til industrien der ytelse og estetikk kreves som
langsiktige økonomiske løsninger som gir best valuta for
pengene. Vi produserer og leverer harpiksgulv for alle industrier
med systemer som tåler tunge belastninger og slag samtidig
som vi har sklisikre systemer med en hygienisk overflate for å
imøtekomme dagens krav og bestemmelser.

Farmasøytisk og helse | 10
Handel | 11.

Sherwin-Williams-merket gir sømløs, suveren vedheft og gir

Sport | 12

en virkelig monolittisk løsning for alle typer
harpiksgulvsystemer.

Lager- og produksjon | 13

TØFF OG STERK
Sherwin-Williams gulvsystemer tåler konstant tung trafikk,
automatiserte maskiner og gaffeltruckoperasjoner. De har
også en høy trykkfasthet, noe som betyr at de tåler tunge
belastninger fra utstyr og maskiner.
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SHERWIN-WILLIAMS®

HIGH PERFORMANC
Våre slitesterk, sømløse harpiksgulv tilbyr en rekke
sklisikre alternativer for å beskytte ansatte og operatører
mot fall og ulykker. Vi har ulike dekorative
gulvalternativer for å møte ønsket estetiske krav, og
skreddersydde design kan innlemmes i finishen som
for eksempe firmalogo o.l. eller merkede avgrensning av
gangveier og produksjonsområder for å tilfredstille
helse-miljø og sikkerhetsprogrammer.

RENT OG HYGIENISK
De varierte dekorative løsningene vi tilbyr utfyller våre
lysreflekterende enkeltfargesystemer som ofte brukes
på store gulvområder for å lyse opp arbeidsplassen og
øke effektiviteten.
Våre gulvsystemer er sømløse og hygieniske for å skape
et ultra-rent miljø etter behov i sektorer som mat, drikke og
helsetjenester.
Mesteparten av våre gulvsystemer er løsemiddelfri
og lite lukt i tråd med moderne krav til
byggematerialer.

GULV SPESIALIST
Vårt gulvutvalg har også løsninger for spesialistkrav som
UV-stabilitet, rask herding og rask snuoperasjon, lave
temperaturkur og rissoverbyggende egenskaper.

Der elektrostatisk utladning (ESD) er et problem, og
hvor følsomt elektronisk utstyr er i drift, har vi
antistatiske systemer som kan forhindre skade på
elektroniske komponenter.

Uansett hvilke gulvsystem du velger, vil du ha trygghet
med produkter fra Sherwin-Williams.

Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe deg gjennom alle
stadier av gulvreisen din, fra spesifikasjoner til ferdig gulv.
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Aerospace
LUFTFART

GULV MED HØY YTELSE FOR TØFFE MILJØER
Vi har jobbet med store sivile flyplasser og Forsvaret i over 30 år,
og tilbyr et bredt spekter av gulvsystemer som bidrar til at disse
kan møte kravene til områder med høy trafikk og strenge helse- og
sikkerhetsforskrifter. Flyhangarer, bagasjehaller, anleggsrom,
lasteterminaler, vedlikeholds- og lagringsområder for fly har alle
hatt nytte av en rekke gulv- og veggsystemer motstandsdyktig mot
tekniske smøremidler, inkludert Skydrol and Hyjet.
Mest brukt er Resutile, et løsningsmiddelbasert kjemisk resistent
belegg, Resutop LV, et svært kjemisk motstandsdyktig,
løsemiddelfritt, tykk film og Resucoat HB, et ekstremt holdbart,
slitesterkt gulv som passer for utfordrene miljøer.

4

SHERWIN-WILLIAMS®

Bil
AUTO

GULVFINISHER, GULV SOM ER ENKLE Å RENGJØRE
OG TRYGGE UNDER FOTEN
Våre gulv- og veggbelegg brukes i alle typer bilmiljøer, fra
travle verksteder og kraftige produksjonslinjer til high end
showrooms. Workshops bytter i økende grad fra tradisjonelle
malingsløsninger til harpikssystemer, da de krever
slitesterke, kjemiske resistente, anti-skli gulv som er enkle å
rengjøre og vedlikeholde. Olje- og kjemiske utslipp fjernes raskt
fra et hardt, sømløst gulv.
For utstillingslokaler er det krav til like slitesterkt og enkelt
renhold av gulv. Harpiksgulv gir alternativer, inkludert
dekorative utførelser der firmalogoer kan innlemmes
etter behov.
Bestselgere for automotive sektoren er Resuflor seriens
selvutjevnende epoxy gulvsystem, med enkelt renhold og
estetisk tiltalende. Resucoat™ HB, en ekstremt robust
gulvløsning med høy kjemisk motstand mot oljer og
smøremidler.
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FORVARING
OG Fengsler
FENGSEL
OG FORVARING

HØYE NIVÅER AV SLAGFASTHET GIR EKSTRA
SIKKERHET
Vi produserer en rekke harpiksbaserte systemer for både
vegger og gulv til fengsler og andre sikre miljøer. De gir holbare,
slitesterke og sømløse utførelser for celler, korridorer, kjøkken,
dusjer og bad som er enkle å rengjøre og vedlikeholde. Høye
nivåer av slagfasthet gir ekstra sikkerhet og anti-graffiti
løsninger for å opprettholde utseende og hygiene.
Bestselger Resucrete, et screedsystem som har god kjemisk
motstand, høye kompresjons- og flexuralstyrker og svært høy
slagfasthet og Resuscreed QS, en dekorativ epoksyharpiksgulv
som inneholder flerfargede aggregater, som gir en attraktiv,
slitesterk og ugjennomtrengelig forseglet overflate. Dette
produktet brukes også til å lage hulkil/sokkler for sømløs
gulv.
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SHERWIN-WILLIAMS®

UNDERVISNING
Utdanning

DET BESTE VALGET FOR SLITESTERKE,
DEKORATIVE OG HOLDBARE GULV
Vi produserer en rekke gulvsystemer som passer for alle typer
utdanningsfasiliteter fra barnehager til høyskoler, klasserom,
korridorer, verksteder, trapper, bad og kjøkken.
Ved våre systemer leverer vi et høyt nivå av holdbarhet som gir
våre systemer lengre varig og mer kostnadseffektivt løsning enn
andre systemer.
Vi ser en stigende interesse for herdeplast gulv som et alternativ til
tradisjonelle vinyl- og flisgulv, hovedsakelig på grunn av den
sømløse monolittiske finishen, men også på grunn av utvalget av
dekorative utførelser tilgjengelig og enkel rengjøring og
vedlikehold.
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NÆRINGMIDDEL
MAT OG DRIKKE

FØRSTEKLASSES HYGIENE- OG
EFFEKTIVITETSLØSNINGER GJØR OSS TIL DET
BESTE VALGET I DETTE MARKEDET
Vi vet at i dagens internasjonale mat- og drikkevaresektor må
selskapene være sikre på at gulv- og veggsystemer leverer
nødvendig langsiktig overholdelse av hygiene og
produksjonseffektivitet.
Derfor har vi utviklet vårt skreddersydde utvalg av systemer,
spesielt for tørre eller våte matproduksjons- og
tilberedelsesmiljøer. Designet for å være meget slitesterke og
sklisikre, er dette grunnleggende for standard
dekontaminerings- og vedlikeholdsprosesser.
Vår FasTop screed utvalg er HACCP International sertifisert
som mat trygge produkter gulv for denne sektoren. Disse
produktene er også sertifisert av Campden BRI som ikkesmak og luktfri gjør dem egnet til å bli installert produksjoner
under drift..
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SHERWIN-WILLIAMS®

INDUSTRI
Industrielle

LØSNINGER FOR DE MEST KREVENDE
PRODUKSJONS- OG DISTRIBUSJONSMILJØENE
Vi vet at moderne industrigulv for varehus og lignende miljøer
krever de høyeste standardene for gulv- og veggfinish. Det er
det vi spesialiserer oss på.
Med et omfattende utvalg av sømløse gulv og
veggsystemer i herdeplast forstår vi hva som skal til for å møte
de daglige kravene til produksjons-, lager- og
distribusjonsområder og forbedre overholdelsen av helse-,
sikkerhets- og hygienekrav.
Bestselgere i denne sektoren Resucoat™ HB, tykk film epoxy
gulvbelegg som er økonomisk og enkelt å installere med lang
levetid, og Resuflor seriens selvutjevende systemer, en
ekstremt slitesterkt selvutjevnende system, som gir en flott slett
og motstandsdyktig overflate med god holdbarhet.
Sherwin-Williams-serien av gulvløsninger inkluderer ulike antisklialternativer som passer til kravene og rengjøringsregimene
til ulike fasiliteter. Også en rekke rask herdende avgrensningsog linjemerkingsprodukter er tilgjengelige for å fullføre en
installasjon med flerfargedefinisjon av gangveier og
sikkerhetsdetaljer etter behov.
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FARMASØYTISKOG
& HELSE
FARMASØYTISK
Helsetjenester

SYSTEMER MED HØYE STANDARDER FOR
MILJØSIKKERHET.
Vi produserer et spesialutvalg av harpiksbaserte vegg- og
gulvsystemer for denne sektoren, og har verdensomspennende
leveranser som står opp mot tøffe rengjøringsregimer som
bidrar til å opprettholde høye nivåer av biologisk og
miljømessig sikkerhet.
Med utmerket sklimotstand bidrar våre systemer til å oppfylle
strenge helse- og sikkerhetskrav og kan fargekoordineres for
sikkerhetshensyn eller gjøres dekorative for å passe områder
hvor dette er ønskelig.
Bestselgere inkluderer Resuflor, et selvutjevnende gulv med
ekstremt slitesterke egenskaper, Resustat ESM, et statisk
avledende gulvsystem for å kontrollere statisk utslipp og
dekorative tearrazzo-systemer R.S. Terrazzo og Resustat
Terrazzo (medtistatiske evner).
Resuscreed QS er en flerfarget kvarts screed som brukes i
farmasøytisk industri for en slitesterk dekorativ finish som
også kan brukes til ettertraktede skjørt for å skape en sømløs
fortsettelse fra gulv til vegg for maksimal hygiene. Dette
forbedrer spesiell rengjøring for å oppnå sterile overflater
etter behov i renrom og produksjonsområder i denne
sektoren.
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SHERWIN-WILLIAMS®

KJØPESENTE
& BUTIKKER
DETALJHANDEL
OG
Kommersielle

BANEBRYTENDE DESIGN OG HOLDBARHET

Våre gulv- og veggbelegg brukes i alle områder av
detaljhandel og kommersiell sektor. Etter vår erfaring ønsker
de fleste forhandlere god estetikk med en langvarig løsning
med sklisikre egenskaper, som tåler stor trafikk og er lett å
rengjøre og vedlikeholde. Kommersielle miljøer og offentlige
rom bytter i økende grad harpiksgulvløsninger i stedet for
tradisjonelle teppe og fliser på grunn av de sømløse
alternativene som er tilgjengelige som kan være monokrome
eller flerfargede i tråd med et bygningsdesign.
Dagens kommersielle kontordesignere trekkes også til det
omfattende utvalget av dekorative produkter og effekter som er
tilgjengelige i et harpiksgulv som kan forbedre utseendet
betydelig. Dekorative utførelser og farger kan være i tråd
med dagens trender og er ofte matchet med bedriftens
merkevarebygging.
Mange moderne harpiksgulv design er ganske subtile med
blandinger av lyse nyanser av grått for å skape et rent,
klinisk og minimalistisk bilde som kan forbedre og få frem det
beste av et bygningsdesign.
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STADIA
OG ARENAER
SPORTSARENAER

SIKKERHET OG HOLDBARHET GJØR VÅRE GULV TIL
FØRSTEVALG
Vi tilbyr slitesterke harpiksløsninger for store
sportsarenaaerarenaer. Disse unike rommene er vert for
hundrevis av arrangementer og tusenvis av besøkende hvert
år, og krever derfor et spesielt gulv i g-system for å møte et
utfordrende miljø.
Kundener som ser etter løsninger til disse høytrafikk
arenaer ønsker en langvarig gulvløsning som er anti-skli,
kan tåler mye trafikk og er lett å rengjøre og vedlikeholde.
Bestselgere i denne sektoren inkluderer, Resuflor VF, en
glanset og holdbar epoxy gulvfinish som er ideell for
avgangsområder og steder som tar store mengder fottrafikk.
Resupen WB Matt kan brukes til å skape en full matt flat finish
som også vil forbedre ripe- og slitestyrke. Resucoat HB er et
slitesterk epoksybelegg som kan påføres en rekke miljøer fra
avgangshaller til konsesjonsområde.
Resucoat HB-produktet kan tilsettes aggregat for å skape en
lett sklisikker tekstur som er ideell for offentlig sikkerhet,
kombinert med enkelt renhold.
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SHERWIN-WILLIAMS®

LAGER
LAGEROG LAGRING

ENKEL INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD MED LANG
HOLDBARHET OG KJEMISK MOTSTANDSDYKTIG
Lagergulv krever utførelser som er av høyeste standard for å
møte de daglige kravene til reol løsninger lagring av tunge
elementer og bevegelse av tunge maskiner, inkludert
gaffeltrucker og transportbåndsystemer. I tillegg er lagergulv
underlagt strenge helse- og sikkerhetskrav. Avhengig av
arten av produkter som blir lagret, hygiene og rengjøring
regimer bør også vurderes.
Vårt omfattende utvalg av produkter for lagergulv inkluderer
sømløs gulv og veggbelegg som passer for de mest krevende
områdene, som har vært brukt i over 25 år.
Alternativene inkluderer Resuseal WB et vannbasert epoxy belegg
som brukes som et økonomisk gulvbelegg for store lager
betonggulv og mesanin områder. Resucoat HB er vårt
bestselgende epoxy tykk film produkt som gir en større belegg
tykkelse for en jevnere profil og forbedret holdbarhet.
Sherwin-Williams-serien
har
også
avgrensnings-og
linjemerkingsprodukter for å skille mellom gangveier og
sikkerhetsmarkeringer etter behov.
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BRANSJEGUIDE
HIGH PERFORMANCE FLOORING

THE SHERWIN-WILLIAMS DIFFERENCE Sherwin-Williams Protective & Marine delivers world-class industry subject matter
expertise, unparalleled technical and specification service, and unmatched regional commercial team support to our customers
around the globe. Our broad portfolio of high-performance coatings and systems that excel at combating corrosion helps
customers achieve smarter, time-tested asset protection. We serve a wide array of markets across our rapidly growing
international distribution footprint, including oil and gas, water and wastewater, bridge and highway, steel fabrication, flooring,
food and beverage, rail and power, marine and passive fire protection.

United Kingdom, Europe and Africa:
+44 (0)1204 556454
flooring.enquiries@sherwin.com

Skolmar 15,
3232 Sandefjord, Norway
Tlf: 95 33 80 90
E-post: post@epoxygrossisten.no
www.epoxygrossisten.no

