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AREO CARDECK ED
Dette system anvendes verden over til parkeringsdæk

Meget god vedhæftningsevne – og hurtigt at udlægge.

med både gående og kørende trafik. Det er pænt at se

Systemet leveres i 3-3,5 mm.

på og lyser op i omgivelserne, så man undgår mørke og
kedelige parkeringshuse. Det lyse udtryk skaber samtidig
en øget sikkerhed og tryghed for brugerne.
KENDETEGN
Areo Cardeck ED egner sig til både renovering af parkeringshuse og nybyggeri. Materialet er vandtæt og virker
støjdæmpende, så man minimerer lyden af hvinende dæk.
Systemet er slidstærkt med en lang levetid og har den
fordel, at det er hurtigt at udlægge og kan lægges oven på

OVERFLADE
Skridsikker.
DESIGN
Ved brug af systemet sikrer du dig en vellykket visuel løsning, hvor materialets egenskaber er i harmoni med fremtidens forventninger, fordi eksempelvis et parkeringshus
fremstår mere brugervenligt, trygt og sikkert med dette
design.

eksisterende asfaltbelægning.
FARVE
MATERIALE
Kontakt os for information om standardfarver. Fås i flere
Slidstærkt og skridsikkert vandtæt membransystem

ral farver.

baseret på polyurethan. Det er et UV-resistent og statisk
revneoverbyggende system til brug på eksponerende dæk.
Revneoverbyggende system til eksponerede dæk
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OPBYGNING:
Foto af lagene i gulvet (3-D)
Topcoat
Slidlag inkl. sand
Membran
Primer inkl. sand

FAKTA:
FUGEFRI

X

FRI FOR
FOROPLØSNINGSMIDDEL
OPLØSNINGSMIDDEL

X

VANDTÆT
VANDTÆT

X

DIFFUSIONSÅBEN
DIFFUSIONSÅBEN BELÆGNING
BELÆGNING
RENGØRINGSVENLIGT
RENGØRINGSVENLIGT

X

MINIMAL VEDLIGEHOLD
MINIMAL
VEDLIGEHOLD

X

ÆSTETISK
UDSEENDE
ÆSTETISK UDSEENDE

XX

SKRIDSIKKERT
SKRIDSIKKERT

XX

SLIDSTÆRKT
SLIDSTÆRKT

XX

STØJDÆMPENDE
STØJDÆMPENDE
ANTISTATISK
ANTISTATISK
MODSTÅR
KRAFTIGE
MEKANISKE
BELASTNINGER
MODSTÅR KRAFTIGE
MEKANISKE
BELASTNINGER
MODSTÅR
HØJ
TERMISK
BELASTNING
MODSTÅR HØJ
TERMISK
BELASTNING
HØJKEMIKALIERESISTENS
HØJKEMIKALIERESISTENS
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