Din partner när
det gäller golv.
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PRÄSTÄNGEN BYGGSYSTEM
– kundanpassade helhetslösningar
Vi på Prästängen Byggsystem har under 50 år utvecklat och sålt
produkter inom byggbranschen. Genom vår egna produkt SubFloor
Golvregelsystem driver vi utvecklingen av uppreglade golvkonstruktioner framåt och erbjuder också ett antal andra produkter från flera
olika ledande tillverkare inom byggbranschen.

VI HJÄLPER DIG MED:

 Akustikgolv
 Ventilerade golv
 Installationsgolv
 Uppreglade golv
 Utomhusgolv
 Betonggolv
 Montagearbete

Vi vet att varje större byggprojekt har sina unika förutsättningar.
Våra säljare och vår tekniska support ser till att fastighetsbolag, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer får all den hjälp de behöver
när det gäller att ta fram anpassade lösningar.
På Prästängen Byggsystem är vi lyhörda för våra kunders behov. Vi
har lång erfarenhet och vi har kunskap. Vår ambition är att alltid hålla
en hög servicenivå med snabba leveranser via vårt rikstäckande distributionsnät.
Alla våra medarbetare har gedigen erfarenhet och kunskap, något de
gärna delar med sig av till dig som kund. Vi vet också att våra kunder
uppskattar den personliga kontakten. Därför satsar vi på att bygga
långsiktiga relationer och följa upp våra kundkontakter på bästa sätt.
I all vår kontakt med dig som kund är vårt mål att vara en leverantör
som överträffar dina förväntningar.
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Ventilerade golv
Prästängen ser till att problem tas om hand innan de uppstår
Golvkonstruktioner som är påverkade av eller som
riskerar att utsättas för fukt, fuktrörelser, gamla restlukter eller emissioner ska alltid ventileras!
Vi på Prästängen Byggsystem har över 20 års erfarenhet av olika typer av projekt med ventilerade golv.
Platta på mark
En platta på mark kan släppa igenom stora mängder
fukt. Monterar man golv på en sådan konstruktion
bör golvet alltid ventileras. Fukt är ett vanligt problem
hos äldre hus men även nybyggda hus utförs tyvärr
ibland med dålig fuktsäkerhet och byggfukt kvar i
konstruktionen. Prästängen Byggsystem ger dig en
typgodkänd konstruktion med ventilerade golv som
är garanterat fuktsäker.
Källarväggar
Motfyllda källarväggar (murade eller betong) kan
ventileras på samma sätt som ett golv. Om delar av
väggen är över marknivå måste man dock ta hänsyn
till detta och säkerställa att temperaturen inte blir för
låg inuti väggen.

Akustikgolv

Mellanbjälklag
Bjälklag med underliggande uppvärmt våningsplan,
behöver vanligtvis inte ventileras. Undantag kan vara
mellanbjälklag som utsatts för vattenskada, byggfukt
(vid nybyggnation) eller där problem med lukter och
emissioner från bjälklaget förekommer.

SubFloor Golvregelsystem är en golvventilation som
skapar ett kontrollerat luftflöde och undertryck i
golvet. Det består av en frånluftsfläkt med luftfördelande kanalsystem och golvdon för filtrering av
tilluften. Läs om SubFloor ventilation på sidan 9.
Optivent Golvsystem är en ljuddämpande fuktspärrmatta som kan läggas under nästan vilken golvtyp
som helst. Läs om Optivent på sidorna 12-13.

Vi hjälper dig att nå projektets akustiska krav
Vid nyproduktion och renovering ställs ofta akustiska
krav. Vi erbjuder intressanta lösningar på de flesta
akustiska frågeställningar som finns med golv och
bjälklagskonstruktioner.
Akustik är en komplicerad vetenskap och det är inte
alltid lätt att förstå kraven eller hur man skall uppnå
dem. Vår affärsidé bygger på att hjälpa kunden hela
vägen från projektering till en färdig lösning. Ofta
handlar det om att med olika lösningar uppfylla ljudkrav som ställs vid nyproduktion och renovering. Kort
sagt så löser vi akustiska problem innan de uppstår.
I konceptet ingår SubFloor Golvregelsystem samt
Decibel Concept men även vår fria konsultation. Vi
har mer än tjugo års erfarenhet. Genom våra produkter kan vi erbjuda enkla, välbeprövade och effektiva
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konstruktioner för att uppnå ljudkraven. Givetvis är
våra produkter miljögodkända och vi arbetar löpande med utveckling för att möta framtidens krav på
miljöpåverkan och akustiska krav.

SubFloor Golvregelsystem är ett regelsystem utvecklat som ett ljuddämpande undergolv som förbättrar
både luftljudisoleringen i bjälklaget och stegljudnivån.
Läs om SubFloor akustikgolv på sidan 10.
Decibel Concept är akustikmattor som kan kombineras med flera typer av golvmaterial eller integreras i
olika bjälklagskonstruktioner, antingen direkt under
ytskiktet eller gjutas in i konstruktionen.
Läs om Decibel Concept på sidorna 14-15.
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Installationsgolv/
uppreglade golv

Betonggolv

Uppreglade golv förenklar installationer av vvs, el och data
som enkelt kan läggas under golvet med fri placering.
Våra system skapar en öppen golvkonstruktion med många
fördelar.
Utöver installationsmöjligheterna levererar vi i samma
system rätt uppfyllda belastningskrav, akustiklösningar
med fokus på steg- och luftljud samt isolerade golvsystem.
Detta ger ett system med stor flexibilitet med frihöjd för
installationer upp till 335 mm.

SubFloor Golvregelsystem erbjuder en frihöjd för
installationer upp till 335 mm och är ett system med
en mängd fördelar vid installationsgolv.
Läs om SubFloor på sidorna 8-11.

Skall du gjuta en betongplatta, eller har du redan en befintlig
platta? Då har vi produkterna för dig. Bara den som bygger
luftslott klarar sig utan grund. Betong är grunden för varje
husbygge. Oavsett om det gäller en villa eller någon annan
byggnation så lägger du grunden för ditt hus med betong.

CombiForm är ett enkelt system med många fördelar jämfört
med traditionella metoder för gjutning av golv. Låg vikt och
staplingsbarhet gör den enkel att transportera. Banorna har
utstansade hål för armeringsgenomföring samt är förberedda
för ställskruvar i foten. Läs om Combiform på sidorna 18-19.
CFF har sedan 00-talet utvecklat produkter och koncept för
renovering och uppfräschning av betonggolv. Samtliga produkter används på befintliga betonggolv och stärker betongen
på djupet. Samtliga produkter är luktfria eller luktsvaga. De är
dessutom lättapplicerade, slitstarka och snabbtorkande.
Läs om CFF på sidorna 20-21.

Utomhusgolv

Monterat och klart!

En vacker uteplats lyfter huset och den ska vara lika skönt att
gå på som att se på. Genom våra smarta system och produkter gör vi det enkelt och lätt för dig som kund och användare.

Det blir allt mer vanligt att våra företagskunder vill upphandla
en kvalitetssäkrad och färdig funktion snarare än material
och entreprenörer var för sig. Dessa så kallade underentreprenader skapar en tydlig ansvarsfördelning genom att vi
som helhetsleverantör tar ett samlat ansvar för både
material, montage och funktionen i t ex ett golv.

SubFloor Golvregelsystem är en genial lösning för utegolv.
Unika egenskaper gör systemet användbart vid många olika
projekt när förutsättningarna kan variera. Beroende på val av
skruv och regel klarar systemet de nivåskillnader som kan tänkas finnas i underlaget. Läs om SubFloor utegolv på sidan 11.
Fiberon har sina unika egenskaper i form av ett brett utbud
av design, färger och mönster. Golvet består av 50% polyeten
och 50% trämassa. Till skillnad från traditionell trätrall håller
Fiberon färg och form år efter år utan att spricka.
Läs om Fiberon på på sidorna 16-17.

Vi jobbar med noga utvalda byggföretag vars kunniga personal utför själva montagejobben. Genom sin långa erfarenhet
med våra byggsystem blir de mycket kostnadseffektiva och
kan samtidigt kvalitetsäkra funktionen som eftersöks.
PS Support är ett helägt
dotterbolag till Prästängen
Byggsystem och vänder sig till
företagskunder. Om du är privatperson är du välkommen att
kontakta oss så kan vi hänvisa dig vidare till ett lokalt byggföretag eller bygghandlare som jobbar med våra byggsystem.

Välj mellan klassisk eller modern stil, traditionellt eller
exotisk utseende. Resultatet blir en vacker uteplats som du
kommer ha glädje av i många år.
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SUBF LO O R G O LVREG ELSYST EM

SUBF LO O R G O LVREG ELSYST EM

VARUMÄRK EN SO M SÄLJ S OCH MAR KN AD S FÖR S AV P R ÄSTÄ N G E N BYG G SYST E M :

SubFloor Golvregelsystem
– Den nya generationen funktionsgolv

Nyutvecklat golvdon i stilren
design för alla miljöer.

Flexibel luftfördelningsprofil
förenklar installationen.

Med SubFloor Golvregelsystem får du golvet precis så jämnt och snyggt
som du önskar. Den smarta lösningen är att golvreglarna hålls uppe
med justerbara skruvar som ger exakt höjd för att eliminera de ojämnheter och nivåskillnader som finns i underlaget.
Luftspalten som bildas är dessutom ett perfekt utrymme för att dra och
gömma installationer. Ovanpå reglarna monteras en golvspånskiva och
därefter är det fritt fram att välja precis det golvmaterial du har tänkt
dig i rummet. Parkett, laminat och plastmatta samt tillsammans med
gips/spackel även klinker.
Många underlag är ojämna på grund av grovgjuten betong och sättningar. Vid renovering löser SubFloor dessa utmaningar på ett enkelt sätt.
Med ett torrt och snabbt monteringsarbete med laserprecision,
hamnar golvet både i rätt höjd och i våg.
Detta får flera positiva följdeffekter som få infästningspunkter, snabb montering och en låg arbetskostnad.

BYGGHÖJD
35-337 mm

Snabbt, tyst och rent
monteringsarbete
Alternativa infästningsmetoder – borra, limma
eller skjut
Anpassat för högt ställda
belastningskrav
Kostnadseffektiva
lösningar
Bra arbetsmiljö för
hantverkare och montörer
Akustikgolv med stegljudsreduktion upp till 28 dB

Ventilerade golv från SubFloor

Testat hos SP

– Från sjukt till friskt hus med ventilerade golv

Valfrihet mellan olika
golvmaterial
Lång erfarenhet av
golvsystem

Så fäster du skruven i underlaget – flera alternativ:

Ventilerade golv från SubFloor bidrar till att hus med
osund inomhusmiljö som fukt, mögel och dålig lukt
blir friskt igen. Golvbyten görs ofta även i förebyggande
syfte inför till exempel en försäljning eller i samband
med att det är dags att renovera andra delar av huset.
Oavsett syfte är det en sund investering för framtiden.
Med utrymmet som SubFloor skapar mellan betongunderlaget och regeln kan man med hjälp av den
sinnrika lösningen med luftintag och frånluftsfläkt
bilda undertryck i golvet. Luftflödet fördelas sedan
med hjälp av smart placerade luftkanaler.

Limma

Skjuta

Skruva/plugga (med fot)

Skruva/plugga (utan fot)

Applicera SubFloors lim
mellan underlag och
skruvfot.

Fäst skjutspiken i
plattan på skruvfoten.

Infästning i skruvfoten med
träskruv eller spikplugg.

Borra genom skruven.
Infästning i skruven med
träskruv eller spikplugg.
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Principen med SubFloors golvventilation kan appliceras även på fuktutsatta källarväggar.

Snabbare återställning efter en vattenskada
Allt fler väljer ett mekaniskt ventilerat golv i samråd
med sitt försäkringsbolag efter till exempel en vattenskada. Då blir det möjligt att flytta tillbaka till huset
redan en kort tid efter sanering och du behöver inte
vänta tills all fukt är borta. Den goda ventilation som
skapas fortsätter att torka upp bottenplattan även efter att du lagt det nya golvet och börjat bo i huset igen.
Välj SubFloors golvventilation när det finns:
Tillskjutande markfukt
Kvarvarande fukt efter vattenskada
Lukter/emissioner efter mögelskador eller
fuktskadat spackel/lim
Markradon
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SubFloor för utegolv och terrasser

– För lokaler med höga akustiska krav

– Regla upp utomhus för ett snyggt golv!

Systemet ger effektiv
stegljudsreduktion med
snabba infästningsmetoder.

Idén är enkel. Med SubFloor akustikgolv – anpassat
och uppbyggt exakt för att möta dina krav och behov
– reduceras stegsljudsnivån när någon går på golvet i
ett annat rum eller på ett annat våningsplan i byggnaden. Också ljud av samtal, tv och radio kan dämpas
när rätt golvval förbättrar luftljudsisoleringen.
Krav och behov varierar i bostadshus med flera
lägenheter, kontor, förskolor, skolor eller i byggnader
med annan verksamhet, beroende på hur ljud uppträder i rum och ytskikt.
SubFloor akustikgolv är utvecklat tillsammans med
ledande expertis och innebär att skruven används
tillsammans med en unik akustikfot. Foten har en
dubbelverkande dämpning som ger en stegljudsreduktion upp till 28 dB utan att göra avkall på stabilitet.
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Effektivt akustikgolv från SubFloor

Mellanvägg kan placeras
direkt på spånskivan.

Varje projekt har olika förutsättningar
För att säkerställa att kraven för byggnaden uppfylls,
är det dock viktigt att ta hänsyn till alla förutsättningar – golvens konstruktion i samspel med byggnadens
stomme och planlösning. Balansgången handlar om
att möta kraven vid varje tillfälle. Om ett golv sviktar
för mycket känns det obehagligt mjukt att gå på.
Vi samverkar med materialexperter som säkerställer
att uppställda krav på ljudmiljön överträffas med god
marginal.

På subfloor.se ka

n du läsa
fördjupade doku
ment om
tester, krav och
mycket mer.

Visst vill vi ha det både bekvämt och snyggt även
på våra terrasser, altaner, balkonger och verandor!
Utegolv från SubFloor är det perfekta valet när du vill
kunna regla upp utomhus för ett nytt snyggt golv.
SubFloor används där det idag redan finns någon typ
av fast underlag – till exempel trädgårdsplattor, asfalt, betongplatta, takpapp eller takplåt. Ojämnheter
och eventuellt tidigare slitage försvinner. Oavsett förutsättningarna, blir känslan med SubFloors utegolv
helt ny och stabil.
De tryckimpregnerade reglarna är redan vid leverans
helt förberedda med förborrade hål och förmonterade
gängade plasthylsor som står emot UV-strålning. Det
bidrar till snabbare och enklare montering.

Samma skruv används
vid montering såväl ute
som inne.

Användningsområden:
 Terrasser
 Altaner
 Trädäck
 Uterum

Systemet ger snabb och
enkel nivåanpassning vid
ojämna underlag.

 Balkonger
 Uteserveringar

Underlag:
 Papp
 Betong

 Plåt
 Asfalt

 Stenplattor
 Sten/berg
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O P T I VENT
VARUMÄRK EN SO M SÄLJ S OCH MAR KN ADS FÖR S AV P R ÄSTÄ N G E N BYG G SYST E M :

Optivent
Ett mekaniskt ventilerat golvsystem för alla golvtyper
Optivent golvsystem är en ljuddämpande fuktspärrmatta som kan läggas under nästan vilken golvtyp som helst. På ett effektivt sätt stoppar
systemet farliga ångor och gaser från att komma ut i rumsluften. Systemet ger det effektivaste skyddet mot fukt och lukt från betongplattor,
samtidigt som det är ergonomiskt eftersom det ger golvet en möjlighet
att svikta.
Med hjälp av en separat fläkt ventileras golvet med rumstempererad
luft som ger ett varmare och behagligare golv. Optivent golvsystem kan
användas i allt från idrottshallar till ett rum i källaren.

Snabb installation
P-märkt

Med Optivent får du en metod för att mekaniskt ventilera bort fukt, lukt,
mögel, radon, kasein, emissioner och andra riskfaktorer som kan innebära en ohälsosam tillvaro för dig och din familj.

Enkel skötsel

Metoden förkortar byggtiden väsentligt vid nybyggnation och ROT-produktion.

Låg bygghöjd

Funktionskontrollerat
Typgodkänt
Påverkar inte lokalens
utseende
Mot radon, markfukt,
kasein och emissioner
Energisnålt

SÅ FUNKAR DET:
En distansmatta av HD-polyeten skapar luftspalt mellan
golvet och det fuktiga underlaget. Systemet bildar ett
slutet system som drivs av
en energisnål fläkt. Fläkten
är liten så att den kan byggas
in eller så kan du montera en
utomhusfläkt. Luft tas in via
golvsockeldon med filter och
sugs ut av en fläkt.
Luften passerar över hela
ytan och torkar ut såväl som
värmer konstruktionen.

Bygghöjd 8 mm
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DECIBEL 3: Akustikmatta för kombination med Terrazzo EP-sten.
Terrazzo EP-sten

Linoleum matta
Decibel1

Decibel Concept

Golv & vägglim

Decibel3

Avjämning/bjälklag

HF/F alt.
homogent
bjälklag

STO avjämningsmassa
(flytspackel med armeringsnät)

– Decibelmattan som tillgodoser akustiska krav vid låga golv
Decibel Concept från Aprobo innehåller intressanta lösningar på de
flesta akustiska frågeställningar som kan förknippas med golv och bjälklagskonstruktioner. Att lösa akustikproblem kan vara svårt. Akustik är
en komplicerad vetenskap som ofta är svår att förstå och att omsätta
till en praktisk lösning.
Vår affärsidé bygger på att hjälpa kunden från frågeställningar till en
färdig lösning. Ofta handlar det om att uppfylla ljudkrav som ställs vid
nyproduktion och renovering.

Decibelmattorna finns i fyra utföranden:

I konceptet ingår våra Decibelmattor men även vår fria konsultation,
med över tjugofem års erfarenhet. Genom att kombinera våra Decibelmattor med olika golvmaterial eller integrera mattan i bjälklaget så
kan vi erbjuda enkla, välbeprövade och effektiva konstruktioner för att
uppnå ljudkraven.

Lång livslängd

Givetvis är våra Decibel produkter miljögodkända,
och vi arbetar löpande med utveckling för att
möta framtidens krav på miljöpåverkan och
Kan integreras
akustiska krav.
direkt i bjälklag
et!

Kan integreras direkt

SoundSeal-konceptet:

Valfritt golvmaterial
Ajämningsmassa (flytspackel
med armeringsnät)
Decibel3

Miljögodkänt system
Bygger låga golv
Kan kombineras med
de flesta golvtyper
i bjälklaget

SOUNDSEAL:
SoundSeal är det namn
vi valt för att beskriva en
konstruktion där vi gjuter in
Decibelmattan under avjämningsmassa eller betong.
Grundkonstruktionen innebär
att vår DECIBEL3-matta läggs
mot undergolvet med uppvik
utmed väggarna. Skarvarna
tejpas med vår dB-Tejp, varpå
man vanligtvis sedan lägger
30 mm armerad avjämning.

DECIBEL1 är avsedd att kombineras
med linoleum, plast, limmad massiv
mosaikparkett, eller ingå som integrerad del i vår SoundSeal konstruktion.
Beroende på kombination och utförande ligger
styrkan inom stegljud, trumljud, ljudabsorption
samt komfort.
DECIBEL2 är avsedd att kombineras med flytande parkettgolv i såväl
massivt som lamellutförande alternativt laminatgolv. Kan även kombineras med textila golv eller ingå som integrerad
del i SoundSeal. Beroende på kombination och
utförande ligger styrkan inom stegljud, luftljud,
trumljud samt parkettresonans.

DECIBEL 2: Akustikmatta för kombination med flytande parkett.

DECIBEL3-mattan är framtagen för
att monteras permanent i bjälklagskonstruktionen. Detta innebär att
DECIBEL3 läggs mot undergolvet med
uppvik utmed väggarna. Därefter beläggs mattan
med en armerad avjämningsmassa. I de fall bjälklaget skall beläggas med avjämning för att skapa
en jämn och slät yta kan DECIBEL3 kostnadseffektivt läggas till i konstruktionen, och samtidigt
förbättra de akustiska egenskaperna.
DECIBEL4 är i första hand framtagen
för att ingå i SoundSeal konstruktion i
lätta bjälklag t ex råvindsbjälklag, där
akustikproblemen vanligtvis är stora.

DECIBEL 4: Lätt konstruktion

Flytande lamellparkett
Decibel

2

Plastfolie

HD/F alt. Homogent
betongbjälklag

dB-tejp

Decibel4

Avjämningsmassa
(flytspackel med
armeringsnät)

Valfritt golvmaterial

dB-tejp

Avjämning/bjälklag
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Lätt konstruktion

dB-tejp
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DECIBEL 1: Akustikmatta för kombination med Linoleummatta.

VARUMÄRK EN SO M SÄLJ S OCH MAR KN ADS FÖR S AV P R ÄSTÄ N G E N BYG G SYST E M :

F I BER O N

F I BER O N
VARUMÄRK EN SOM SÄLJ S OCH MAR KN ADS FÖR S AV PR ÄSTÄ N G E N BYG G SYST E M :

VÄLJ MELLAN P RÄSTÄNG ENS TRE OLIKA KOMP OSITG OLV F RÅN F IB ERON:

Fiberon Horizon:

Fiberon

Fiberon Sanctuary:

Fiberon ArmorGuarde:

Underhållsfria golv för altaner, balkonger och uteplatser
Fiberon kompositgolv är ett läckert och underhållfritt alternativ till trä
på altaner, balkonger och uteplatser. Kompositgolvet består av 50/50%
återvunnet trä och polyeten.

Greystone

IPE

Tudor Brown

Earl Grey

Espresso

Latte

Brazilian
Walnut

Nantucket
Gray

Seaside
Gray

Golvet är täckt med PermaTech® som är en patenterad ytteknologi.
Det är den mest stabila och rengöringsvänliga ytan på marknaden. De
homogena bräderna lämnar ingen risk att varken spricka eller ge flisor.
Det ger ett tryggt och säkert ytskikt utan risk för flisor i små och stora
fötter.
Kompositgolvet är underhållsfritt och ska aldrig behandlas med olja
eller bets. En enkel rengöring vid behov med såpa och vatten är det
enda som behövs. Detta resulterar i ett minimalt underhållsarbete för
ett bestående fint trallgolv.
Fiberon kompositgolv monteras med dolda
clips som ger ett fint och behagligt golv utan
skruvhål.

U P P T I LL

ÅR

Montage utan synliga
skruv/spikhål
Slitstarkt och tåligt
Ingen risk för sprickor
och flisor
Halksäkert

S GARANTI

Fiberon produceras i USA och finns i ett stort antal
lagerförda varianter med olika design och kulör i Skandinavien.
Fiberon är miljövänligt. De innehåller inga giftiga komponenter
och är tillverkade i en ren process.
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Massiva kompositbrädor

Underhållsfritt
Brett sortiment
Lättarbetat
Miljövänligt
Upp till 25 års garanti
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CO MBI FO R M

CO MBI FO R M

VARUMÄRK EN SO M SÄLJ S OCH MAR KN AD S FÖR S AV P R ÄSTÄ N G E N BYG G SYST E M :

CombiForm
Avdragsbana med hål för armering som underlättar gjutning
CombiForm är ett enkelt system med många fördelar jämfört med
traditionella metoder för gjutning av golv. CombiForm är tillverkad av 1
mm obehandlad stålplåt med en 8 mm hög polyetenlist i toppen. Den
har utstansade hål 25 mm för armeringsgenomföring och är förberedd
för ställskruvar i foten.
CombiForm avdragsbana finns i sju höjder, från 25 mm till 145 mm, och
levereras i längder om 3.5 m. Låg vikt och staplingsbarhet ger en lätthanterlig leveransförpackning med tio längder á 3.5 m.
Ställskruvarna finns i två höjder, 60mm samt 90 mm. Vid krav på tjockare täckskikt eller för golv utsatta för hög belastning kan CombiForms
avdragsbana kompletterasmed en extra plastlist, en så kallad förhöjningslist. Täckskiktet ökas med 22 mm.

Fungerar som avdragsbana

Förhöjningslisten kan i vissa fall ersätta sågning av spår för sprickstyrning. I CombiForm systemet ingår också smidiga skruvverktyg och
markplattor för mjuka underlag, exempelvis isolering.

Låg vikt och staplingsbara vid transport

Banorna har utstansade
hål för armerings-		
genomföring

Fungerar som
sprickanvisare
Finns i sju olika höjder

Ställskruvar

Förhöjningslist

Avdragsbana

Enkel och plan gjutning
direkt
Kan kompletteras med
extra topplist för ökat
täckskikt

18 • Prästängen Byggsystem

Prästängen Byggsystem • 19

CF F

CF F
VARUMÄRK EN SO M SÄLJ S OCH MAR KN AD S FÖR S AV P R ÄSTÄ N G E N BYG G SYST E M :

CFF
Ytskydd för renovering och uppfräschning av betonggolv
CFF har sedan början av 00-talet utvecklat produkter och koncept för renovering och uppfräschning av betonggolv hos industrin. Produkterna kan
kombineras i olika koncept.
Produkterna är utvecklade för betonggolv och kan användas i många
miljöer, till exempel industrier, källare, loftgångar, lager etc. Våra ytskydd
är lättapplicerade, slitstarka och snabbtorkande.
Samtliga produkter är luktfria eller luktsvaga samt innehåller inga märkningspliktiga komponenter.

Luktsvagt
Ej brandfarligt

CFF Impregnering
CFF Impregnering är en penetrerande produkt för användning på alla ytor av betong, och cementbaserade
spackel. CFF Impregnering är baserad på kiselsilikat.
Bildar en svagt matt yta.
Användningsområde: För ny och gammal betong.

Förstärker ytan
Motverkar dammbildning
Underlättar städning
Diffusionsöppen
Gulnar ej

CFF Dammbindare
CFF Dammbindare är en penetrerande primer/impregnering som även bildar en matt film på ytan som
gör den mer lättstädad. Baserad på en vattenburen
polymersilikat i brukslösning.
Användningsområde: För ny och gammal betong på
industrigolv, lagerytor, garage m.m.

CFF PLus
CFF Plus är en snabbtorkande vattenburen och luktfri,
transparent, slitstark enkomponentslack. På många
golvytor ett alternativ till tvåkomponentig vattenburen epoxilack, men som oklassad produkt ett bättre
miljöval.
Användningsområde: För golv i industri, lantbruk och
offentlig miljö utsatta för måttligt till tufft slitage. Ej för
våtutrymmen med konstant stående vatten.
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Monterat och klart!
Det blir allt mer vanligt att våra företagskunder vill upphandla en
kvalitetssäkrad och färdig funktion snarare än material och entreprenörer
var för sig. Dessa så kallade underentreprenader skapar en tydlig
ansvarsfördelning genom att vi som helhetsleverantör tar ett samlat
ansvar för både material, montage och funktionen i t ex ett golv.
Vi jobbar med noga utvalda byggföretag vars kunniga personal
utför själva montagejobben. Genom sin långa erfarenhet med våra
byggsystem blir de mycket kostnadseffektiva och kan samtidigt
kvalitetsäkra funktionen som eftersöks.
PS Support är ett helägt dotterbolag till Prästängen Byggsystem och vänder sig till
företagskunder. Om du är privatperson är du välkommen att kontakta oss så kan vi hänvisa
dig vidare till ett lokalt byggföretag eller bygghandlare som jobbar med våra byggsystem.
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Prästängen Byggsystem
Kylarvägen 7, 541 34 Skövde
Tel vxl +46 (0) 500 – 46 98 60
order@prastangen.se
support@prastangen.se
www.prastangen.se
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