UniSoft gummifliser
Blødt • Sikkert • Funktionelt

UniSoft gummifliser
Mindsker risikoen for rygskade eller brud ved fald
UniSoft gummifliser er fremstillet af granulater fra udtjente bildæk, der giver et yderst
holdbart og solidt resultat. De leveres i flere
farver, der kan sættes sammen, så de enten
fremstår opsigtsvækkende som en del af
designet eller blot er en diskret gulvflade.
Skridsikre
Gummifliserne gør risikoen for at glide og
falde mindre, særligt ved våde gulve i indgangspartier f.eks. i forretninger, hvor sne
og regn bliver slæbt med ind af kunderne.
Når vejret igen bliver bedre, er det let af
fjerne gummifliserne. Fliserne er også geniale omkring den udendørs swimmingpool eller de mange badebassiner, som
sælges til børnefamilier. Her er fliserne
skridsikre, når man går op af vandet med
våde fødder, ligesom de er resistente over
for klorvandet.
Skåner ryggen
Fliserne er nemme at gøre rene, og de er
desuden vedligeholdelsesfrie. Samtidig er
de et godt alternativ til de hårde betongulve, som stadig findes i rigtig mange
danske produktionsvirksomheder og værksteder. UniSoft skåner yderst effektivt ben
og ryg hos folk, der står meget på deres
job. Derfor vælger mange at lægge en
stribe UniSoft fliser ved arbejdsbordet og
i produktionshaller.

Støddæmpende faldunderlag
Det er også populært at bruge UniSoft
som gulv på messer, på terrassen og som
underlag på legepladser. Fliserne er nemlig støddæmpende, når man går på dem
eller for eksempel falder ned fra en rutsjebane.
Hvorfor er det kun offentlige legepladser,
der skal sikres med gummifliser? Sagen er
jo, at børns leg hjemme i haven lige så
godt kan resultere i alvorlige skrammer.
Nu kan du sikre dine børns leg hjemme i
haven. Skab et flot og effektivt underlag
ved trampolinen, gyngen, rutsjebanen og
klatrestativet.
Gummifliserne har fået et kvalitetsstempel,
idet de er godkendt som faldunderlag
EN 1177:2008 på offentlige legepladser
(1 meters faldhøjde).

Fordele:
• Skridsikkert
• Behageligt blødt
• Vedligeholdelsesfrit
• Nem montering
• Tilskæring med hobbykniv
• Godkendt faldunderlag

Mål: 50 x 50 cm med 3 cm tykkelse
Farver: Grå, sort, grøn og rød
Forhandles i dit byggemarked/din tømmerhandel.

Montering
UniSoft kan monteres på to måder – halvforbandt eller i lige rækker. Vi anbefaler,
at monteringen afsluttes med en liste/kant
for at fæstne det færdige resultat.
Fliserne lægges direkte på et plant underlag f.eks. stampet grus, betonfliser, betongulv eller lignende.
For afkortning af fliserne kan anvendes en
hobbykniv og en ret skinne. Læg skinnen
på flisen og skær et stykke ned i flisen. Bøj
flisen over en kant og skær resten.

Fliserne i denne række samles ved at skubbe fliserne ind i monteringsdyvlerne fra
den første række. Monteringen fortsættes
på samme måde indtil det ønskede resultat er opnået.
Lige rækker
UniSoft gummifliser skubbes tæt sammen
med monteringsdyvlerne og lægges i lige
rækker tæt op ad hinanden, indtil det
ønskede resultat er opnået. Da rækkerne
ikke samles ind i hinanden, anbefaler vi
en afsluttende liste/kant.
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Halvforbandt
Start i et af hjørnerne med at lægge en
flise. Efterfølgende fliser skubbes tæt
sammen med monteringsdyvlerne pegende i læggeretningen. Næste række fliser startes med en halv flise (25 x 50 cm),
som vist på tegningen.
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Rengøring og vedligehold
UniSoft gummifliser er vedligeholdelsesfrie. Skulle der mod forventning komme
mos, alger eller andet på fliserne kan
disse renses med rent vand uden kemikalier fra en højtryksspuler. Dysen skal holdes minimum 30 cm fra fliserne og trykket
må ikke være for højt.

Ideel anvendelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belægning under gynge, rutsjebane, klatrestativ og trampolin
Kant rundt om sandkasse
Terrassegulv
Gulv i forteltet til campingvogn
Kant rundt om swimmingpool
Siddeunderlag ved bålsted
Gulv ved arbejdsbord
Gulv i forretnings indgangsparti
Messegulv
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Alternativ kan fliserne skrubbes med en
mild sæbeopløsning og efterfølgende skylles med rent vand. Opløsningsmidler og
kemikalier må ikke anvendes.

