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Systembeskrivning 
Barrikade MirrorFloor är baserad på lösnings-
medelsfri, pigmenterad och klar epoxi. Systemets 
uppbyggnad ger en mycket tilltalande 
”spegeleffekt” och djup och kan fås i flera färger. 

Användningsområden 
Barrikade MirrorFloor är avsedd för ytor där krav 
på estetik och rengörbarhet är högt ställda.  
Systemet lämpar sig väl för offentliga/publika 
miljöer, kommersiella lokaler och i en mängd olika 
typer av miljöer där ett annorlunda designvänligt 
golvsystem skapar en intressant miljö. Exempel på 
användningsområden är; butiker, utställningsytor, 
entréer hallar och terminaler. 

Egenskaper 
Barrikade MirrorFloor är en slitstark och fogfri 
beläggning och har en slät ytstruktur, är resistent 
mot förekommande föroreningar, är lättstädad och 
skapar därför en behaglig hygienisk miljö.  
 

Systemets uppbyggnad 
Primer 
Designcoat 
Mirrorcoat 
Systemtjocklek: 3-8 mm 
  
 

Projekteringsanvisningar 
Betongunderlaget som skall behandlas skall vara 
rent och torrt, befriat från löst sittande material, 
cementhud och damm, fett, olja och andra föro-
reningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget 
genom blästring eller slipning samt damm-
sugning. 

 

Förslag till beskrivning 
Barrikade MirrorFloor 
Tjocklek: 2 – 8  mm Kulör: Ljusgrå Yta: Slät textur 
Arbetet skall kvalitetssäkras enligt SVEFF 
fastställd dokumentation. 

Arbetshygien 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling,  
AFS 2005:18, Härdplaster, skall följas. 

Rengöring 
Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-
sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura 
eller alkaliska rengöringsmedel användas. 
 
 
 

 
 
 
 

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar 
är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, 
fältförsök samt praktiska erfarenheter.  
Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför 
vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga 
resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt 
ansvar begränsas till produktens kostnad. 
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