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VÄLKOMMEN TILL FLOWCRETE —

för världen
vid dina fötter
Flowcrete strävar efter att leverera förstklassig konstruktion, teknisk support och
rådgivning hela vägen från inledande förfrågan till färdig installation. Detta är
kärnan i vår affärsfilosofi. Våra globala framgångar drivs av vår strävan efter det
optimala – både när det gäller produkter, service och personal.
Flowcrete, världens ledande konstruktör och tillverkare av
specialgolvbeläggningar, har produktionsanläggningar över hela
Europa samt i Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika, ett globalt
säljsupportteam och stöd av en stor, multinationell
tillverkningskoncern i ryggen. Detta skapar ett idealiskt utgångsläge
för att ge kunderna bästa möjliga service på deras lokala marknader.
Vårt globala nätverk av godkända, välutbildade och kontrollerade
golventreprenörer gör att du tryggt kan överlämna ditt projekt till
Flowcrete.

OMVANDLING AV

livsmedelsmiljöer
Tempot är högt i livsmedelssektorn i dag, och det är stor
efterfrågan på golv- och väggbeläggningar av hög
kvalitet som gör det möjligt att uppfylla branschens
riktlinjer om god praxis inom hygien och arbetsmiljö,
samt optimera eller kanske till och med förbättra
produktiviteten inom de givna arbetsmiljöramarna.
Flowcrete har mer än 35 års erfarenhet som leverantör av
förstklassiga golvbeläggningslösningar som lämpar sig för
livsmedelshantering för en rad internationella kunder inom
livsmedelsindustrin, inklusive Coca Cola, Mars, Kraft Foods,
Nestlé, Heineken och Diageo för att bara nämna några.

LEVERANTÖR AV –

Bearbetning av kött och fisk

specialgolvbeläggningar
Vilken typ av golv? Det är den stora frågan som våra kunder i livsmedelsindustrin står inför
när de ska uppfylla en rad olika driftsförhållanden.
För lättindustriytor, lagerbyggnader och miljöer där man emballerar livsmedel
ger en beläggning med lätt- till medelhög tolerans en bra balans mellan
prestanda och pris. Dessa system består av ett skyddande skikt som läggs
ovanpå betonggolvet som en fogfri golvbeläggning.
I tunga bearbetningsmiljöer såsom slakterier, system för framställning av
drycker och industrikök, där renlighet och hygien är helt avgörande, krävs
det mer slitstarka system. Dessa system är ofta tjockare, tåligare och
utrustade med ytterligare skydd såsom kemikalieresistenta förseglare,
antimikrobiella tillsatser och en anpassningsbar, halksäker profil.

OMVANDLING AV

livsmedelsmiljöer

Slakterier och fiskberedningsanläggningar är tuffa miljöer som utsätts
för krävande förhållanden, inklusive rengöringsmetoder och
föroreningar såsom blod, fett och olja. Sådana områden kräver en tålig
golvbeläggning med extra hygienskydd och en kraftig struktur som
minimerar risken för att halka, snubbla eller falla på våta ytor.

• Flowcrete RT •Flowfast TR •Peran STB •Peran WW •Perginol

Drycker och alkoholhaltiga drycker
Anläggningar för framställning och tappning av drycker är
renrumsmiljöer som kräver en hög nivå av renhet och hygien. Sådana
områden utsätts ofta för medelhög/intensiv trafik samt tung utrustning
och maskiner, och de kräver därför flexibla golv- och väggbeläggningar
som klarar belastningen samtidigt som de uppfyller de hygienkrav som
ställs vid livsmedelshantering.

• Flowcrete RT •Flowfast BC •Peran STB •Peran WW •Perginol

Bagerier och konfektyr
Bagerier och konfektyrfabriker utsätts för ett av de farligaste och mest frätande
biprodukterna i livsmedelsindustrin, nämligen socker. Slitstarka golvsystem som
har ett robust, tjockt och kemikalieresistent förseglingsskikt kan bidra till att
eliminera risken för att sockret tränger ner i golvytan, samt hålla andra potentiellt
skadliga föroreningar borta.

• Flowfast TR •Flowcrete MF/SR •Flowcrete SL •Peran STB •Perginol

Kök och produktionslinjer
Bagerier och konfektyrfabriker utsätts för ett av de farligaste och mest frätande
biprodukterna i livsmedelsindustrin, nämligen socker. Slitstarka golvsystem som
har ett robust, tjockt och kemikalieresistent förseglingsskikt kan bidra till att
eliminera risken för att sockret tränger ner i golvytan, samt hålla andra potentiellt
skadliga föroreningar borta.

• Flowcrete MF/SR •Flowfast BC / Himec •Peran STB

Frys- och kylrum
Frys- och kylrum kräver speciella golvsystem som kan installeras vid låga
temperaturer och under fuktiga förhållanden, och som härdar på kort tid så
att man i samband med renoveringsprojekt kan korta kundens stilleståndstid
och den risk som ett stillestånd innebär för att livsmedlen fördärvas.

• Flowfast BC / Himec •Flowcrete MF/SR

Emballering av livsmedelsprodukter
Flowcrete erbjuder
ett brett urval av dekorativa
golvlösningar i konstharts
för miljöer där det inte
förekommer produktion.
Besök oss online och
läs mer.

System för emballering av livsmedelsprodukter omfattas av mindre
stränga hygienkrav, men installationen av ett fogfritt golv skapar en bra,
ren barriär som motverkar ansamling av smuts, damm och bakterier i
sprickor. Flexibla membran som klarar belastningen från tung mekanisk
utrustning är också något som bör övervägas på sådana platser.

• Flowfast TR •Flowcrete SL •Peran STB •Perginol

Golvzonslösningen
Flowcrete RT
Flowcrete RT är en robust,
kemikalieresistent golvbeläggning i
polyuretanharts, som lämpar sig mycket
väl för våta bearbetningszoner som
utsätts för intensiv fotgängartrafik och
fordonstrafik. Den fogfria appliceringen
innebär att Flowcrete RT är en optimal
specialgolvlösning för platser där fokus
ligger på hygien.

Flowcrete MF / SR
Flowcrete MF och SR är lätta/medeltunga
självnivellerande golvbeläggningar i
polyuretan, som lämpar sig väl för zoner
som används för förvaring och
bearbetning av torrvaror med lät till
medelhög fotgängartrafik och
fordonstrafik. Den fogfria appliceringen
innebär att båda systemen är en optimal
golvlösning för platser där fokus ligger på
hygien.

Flowfast BC / Himec
Flowfast BC / Himec är en fogfri
akryl-golvfinish lämpar sig för miljöer
med medelhög belastning såsom
bagerier, bryggerier, frys- och
kylrum. Den går snabbt att installera
vilket minimerar stilleståndstiden,
samtidigt som den valfria halksäkra
profilen ger ökad säkerhet i
bearbetningszonerna.

Flowcrete SL
Flowcrete SL är en självnivellerande
polyuretan-golvfinish med extra hög
kemikalieresistens och slitstyrka.
Flowcrete SL lämpar sig väl för
användning i krävande miljöer
eftersom den fogfria finishen klarar
både fotgängartrafik och
fordonstrafik.

Flowfast TR
Flowfast TR är en beläggning
som har utvecklats för områden
med medelhög till tung trafik samt
hög kemikalieresistens. Flowfast
TR HR lämpar sig dessutom för
produktionsytor med mycket
varmvatten. Beläggningen kan
halksäkras efter önskemål.

Perginol
Perginol väggsystem lämpar sig väl
för produktionslokaler, kök,
omklädningsrum/badrum osv.
Perginol-golv lämpar sig synnerligen
väl för omklädningsrum, storkök
samt förrum till kök/städrum.

Peran STB
Peran WW
Peran STB är ett slitstarkt, fogfritt
golvsystem i konstharts, som består av
ett färgglatt kvartsgranulat. Peran STB,
som fås med en blank eller matt finish
och en anpassningsbar halksäker profil,
är mycket resistent mot repor, slitage och
andra nötningsskador och lämpar sig för
användning i många olika områden i en
livsmedelsfabrik.

Peran WW är en vattenbaserad,
hygienisk och färgad blank förseglare
för väggar och tak som lämpar sig väl
för användning i områden med
livsmedelsförädling, kök och förråd.
Hög kemikalieresistens och slitstyrka
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Flowcrete UK Ltd
Flowcrete Sweden AB
Flowcrete India Pvt Ltd
Flowcrete Asia Sdn Bhd
Flowcrete SA (Pty) Ltd
Flowcrete North America Inc.
Flowcrete Belgium

Tel: +44 1270 753 000
Tel: +46 42 600 07 00
Tel: +91 44 4202 9831
Tel: +60 3 6277 9575
Tel: +27 31 461 3411
Tel: +1 936 539 6700
Tel: +32 157 569 27

Fax: +44 1270 753 333
Fax: +46 42 15 50 90
Fax: +91 44 4202 9832
Fax: +60 3 6277 4645
Fax: +27 31 461 3475
Fax: +1 936 539 6701
Fax: +32 157 528 94

E-post: uk@flowcrete.com
E-post: sweden@flowcrete.com
E-post: india@flowcrete.com
E-post: malaysia@flowcrete.com
E-post: southafrica@flowcrete.com
E-post: usa@flowcrete.com
E-post: belgium@flowcrete.com

Flowcrete Australia Pty Ltd
Flowcrete Baltics
Flowcrete Canada
Flowcrete China
Flowcrete Sweden AB
Flowcrete France SAS
Flowcrete (Hong Kong) Ltd
Flowcrete Indonesia
Flowcrete Mexico
Flowcrete Norway AS
Flowcrete Polska Sp. z.o.o.
S.C. Flowcrete Romania s.r.
Flowcrete RUS
Flowcrete Corporation
Flowcrete Thailand
Flowcrete Middle East FZCO
Flowcrete Vietnam

Tel: +61 7 3205 7115
Tel: +37 1 2864 4666
Tel: +1 936 539 6700
Tel: +86 10 8472 1912
Tel: +45 3155 7882
Tel: +33 1 60 61 74 42
Tel: +852 2795 0478
Tel: +62 21 252 3201
Tel: +1 936 539 6700
Tel: +47 6486 0830
Tel: +48 22 879 8907
Tel: +40 374 00 80 78
Tel: +7 (495) 645 83 18
Tel: +82 2 2649 3874
Tel: +66 2530 9611
Tel: +97 14 886 4728
Tel: +84 8 38216561

Fax: +61 7 3205 3116
Fax: +48 22 879 8918
Fax: +1 936 539 6701
Fax: +86 10 8472 1942
Fax: +46 42 15 50 90
Fax: +33 1 64 33 11 61
Fax: +852 2795 4842
Fax: +62 21 252 0720
Fax: +1 936 539 6701
Fax: +47 6486 0831
Fax: +48 22 879 8918
Fax: +40 21 255 03 15
Fax: +7 (495) 645 83 18
Fax: +82 2 2649 3878
Fax: +66 2530 9610
Fax: +97 14 886 4582
Fax: +84 8 3821 6501

E-post: australia@flowcrete.com
E-post: latvia@flowcrete.com
E-post: canada@flowcrete.com
E-post: china@flowcrete.com
E-post: denmark@flowcrete.com
E-post: france@flowcrete.com
E-post: hongkong@flowcrete.com
E-post: indonesia@flowcrete.com
E-post: mexico@flowcrete.com
E-post: norway@flowcrete.com
E-post: poland@flowcrete.com
E-post: romania@flowcrete.com
E-post: rus@flowcrete.com
E-post: southkorea@flowcrete.com
E-post: thailand@flowcrete.com
E-post: uae@flowcrete.com
E-post: vietnam@flowcrete.com

Säljcentra
Australien
Baltikum
Kanada*
Kina
Danmark
Frankrike
Hong Kong
Indonesien
Mexiko*
Norge
Polen
Rumänien*
Ryssland*
Sydkorea*
Thailand
Förenade Arabemiraten
Vietnam
* Partnerföretag

Flowcrete har gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att informationen i detta dokument är korrekt vid tidpunkten för tryckningen. Vi förbehåller oss emellertid rätten att när som helst göra ändringar i
produktspecifikationerna och utan föregående meddelande. De bilder och färger som återges i detta dokument omfattas av de begränsningar som gäller för tryckprocessen och får inte användas för direkt jämförelse.
Bilderna är endast avsedda som en ungefärlig återgivning och visar inte nödvändigtvis de faktiska produkter som erbjuds. E&OE.
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