XPRESSION – PVC-FRIA DESIGNGOLV

UPOFLOOR
XPRESSION
OSLAGBARA MATERIALEGENSKAPER
• Fria från PVC, klor och mjukgörare
• Fria från ftalater, halogener och
tungmetaller
• Överlägsen motståndskraft mot
kemikalier
• Bakterieresistent och antistatiskt
• Hög motståndskraft mot fläckar

• Lätta att städa och underhålla
• Lång hållbarhet
• Innehåller mer än 20 % återvunnet
material
• Extremt låga VOC- emissioner
• Främjar frisk inomhusluft

Utseendet är viktigt, men
det är också viktigt att både
människor och miljö mår bra.
Det har varit vår ledande filosofi
i över två decennier. Upofloor
Xpression är utvecklat med hälsa
i fokus. Kollektionen innehåller
designplankor och -plattor utan
PVC och mjukgörare som är
utvecklade och utformade för att
vara tilltalande och miljövänliga.
Upofloor bröt ny mark och
lanserade det första miljövänliga
golvet utan PVC och mjukgörare
för över ett decennium sedan.

PVC-FRITT
Upofloor Xpression är helt fritt från PVC och mjukgörare och är gjort av ett material som är baserat på
naturliga mineraler och rena termoplastpolymerer.
Det är också fritt från ftalater, halogener, klorföreningar
och tungmetaller.
Ftalater i barnleksaker förbjöds 2008 i USA, och begränsningar eller förbud för ftalater och PVC i leksaker
har funnits i många år inom hela EU.
Med den rena sammansättningen främjar Upofloor
Xpression ren inomhusluft.

PVC OCH
MJUKGÖRARE

EXTREMT LÅGA
EMISSIONER

Tillverkat av
Enomer®-material
utan PVC och
mjukgörare

Innehåller bara
naturliga mineraler
och rena termoplastpolymerer

100 % av produktionsspillet
återvinns till
produkten

Kan brännas
och användas
som energi

UNIKT
MATERIAL
Xpression-golven är gjorda i det unika materialet
Enomer®, ett nyskapande golvmaterial som
utvecklats av Upofloor.
Enomer® är gjort av naturliga mineraler och rena
termoplastpolymerer. Materialet har utmärkta
egenskaper utan att göra avkall på omsorgen
om miljön och människor.

DESIGN
En kombination av mörka och ljusa
plattor? Eller kanske varma, klassiska
brädor? Xpression erbjuder många
designalternativ som hjälper till att skapa
ett varmt och tilldragande utrymme.
Serien innehåller lugna, klassiska och
rustika plankor med träutseende i
många färger, från ljusa till mörka. I
serien hittar du också både anslående
och lugna plattor i kollektionerna Terra,
Moods och Stripes.
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När du investerar i ett nytt golv är det viktigt att
tänka på den totala livscykelkostnaden,
eftersom priset för att underhålla ett golv
under hela dess livslängd kan bli flera gånger
dyrare än inköpspriset. I livscykelkostnaderna
ingår den inledande kostnaden och kostnader
för läggning, drift, underhåll och utbyte.

GOLV

Tack vare rep- och smutståligheten har
Upofloor Xpression en låg livscykelkostnad
och är perfekt för offentliga miljöer som
utsätts för hög trafik och andra utmanande
förhållanden.

HÅLLBART
Vi har tänkt på miljön i alla utvecklings- och
tillverkningssteg för Upofloor Expression. Tanken
bakom produkten var att utforma ett attraktivt
golvalternativ med utmärkta egenskaper utan PVC,
mjukgörare, ftalater, halogener, klorföreningar eller
tungmetaller.
Tillverkningsprocessen är utformad i enlighet med
EN 14001-standarden. Spillmaterialet återvinns helt i
produktionen och kan sorteras säkert som normalt
energialstrande avfall.

TÅLIGHET
Upofloor Xpression är extremt hållbart och
tåligt mot slitage, märken, repor och kemikalier tack vare det Ionomerimpregnerade
slitskiktet.
Impregneringen ger golven samma typ
av yta som golfbollar, vilket ger Xpression-
golven utmärkt motståndskraft mot märken
och slitage.

Kan brännas och
användas som
energi

Innehåller bara
naturliga mineraler
och rena termoplastpolymerer

100 % av spillet åter
vinns i produktionen

Tillverkat av Enomer®
material utan PVC
och mjukgörare

UNDERHÅLL
Xpression är lätt att underhålla för hand eller med
maskin. Den kompakta och hårda ytan är svår att repa,
och smuts kan inte tränga in i den täta slitytan.
Inledande rengöring
Ta först bort lös smuts. Tvätta golvet med ett basiskt
rengöringsmedel och skölj av det. Det går att använda
en skurborste, en kombinationsmaskin eller en golvvårdsmaskin med röda eller motsvarande rondeller eller
medelhårda borstar. Använd inte för mycket vatten.
Använd inte våtrengöringsmetoder förrän en vecka
efter läggning, så får limmet tid att härda ut.
Ingen vaxning, polish eller polering krävs.
Periodiskt underhåll
Ta bort lös smuts. Använd en fuktig rengöringsmetod
eller en kombinationsmaskin med röda eller motsvarande
rondeller eller medelhårda borstar, samt ett milt basiskt
rengöringsmedel. SHS-maskin med tensid- eller polymerbaserat rengöringsmedel rekommenderas också
med jämna mellanrum.

LÄGGNING
Det är lätt att lägga Upofloor Xpression-golv.
Xpressiongolvet installeras med lim som godkänts av
Upofloor. Golvets baksida är uppruggad för att
maximera fäst-förmågan.
Information om läggning och godkända lim finns på
www.upofloor.com

SÄKERHET
Golven i Upofloor Xpression-serien
underlättar inte förbränning vid
brandsituationer och alstrar inte
farliga brandgaser som väteklorid
eller vätecyanid.
Tack vare det lätt upphöjda mönstret
erbjuder de gott halkskydd.
Materialet fungerar inte som
grogrund för bakterietillväxt.
Golven är antistatiska.

SORTIMENT
CLEAN WOOD

177.8 x 1219.2 mm

CLASSIC WOOD

101.6 x 914.4 mm

SCANDINAVIAN MAPLE 1121
CHARCOAL 1515

CANADIAN MAPLE 1122
CHESTNUT 1514
GOLDEN OAK 1142

HAZEL 1513
AMERICAN CHERRY 1151

ROYAL QUINCE 1161

DUNE 1512

ANTIQUE CHERRY 1171
ALMOND 1511

RUSTIC WOOD

177.8 x 1219.2 mm
FRENCH WALNUT 1101

DARK GREY 1505

ROSEWOOD 1191

HONDURAN MAHOGANY 1181
SMOKED 1504

STRIPES

500 x 500 mm

NATURAL 1503

COOL GREY 1502

DARK 1535
WARM GREY 1501

LIGHT 1531

TERRA

GRAPHIC WOOD

500 x 500 mm

177.8 x 1219.2 mm

BLACK 1525

WHITE 1521

MOODS

MARBLED 1556

500 x 500 mm

FADED 1551

LIMESTONE 1541

EARTH 1544

SLATE 1545

SAND 1542

TEKNISKA DATA
Produkt
Användning
Produktstandard

Xpression PVC-fria designgolv
EN ISO 10874 23/34/43
EN 14565

Teknisk specifikation
Tjocklek
Vikt

EN ISO 24346
EN ISO 23997

2,0 mm
3 400 g/m2

Storlek Classic Wood
Leveransförpackning

EN ISO 24342

101,6 x 914,4 mm
2,78 m2 (30 st)

Storlek Clean, Rustic,
Graphic wood
Leveransförpackning

EN ISO 24342

177,8 x 1219,2 mm

Storlek Moods, Stripes,
Terra
Leveransförpackning

EN ISO 24342

4,33 m2 (20 st)

5,0 m2 (20 st)

Produktegenskaper
Test

Testmetod

Resultat

Brandtålighet

EN13501-1

Cfl – s1
FloorScore, M1, Der
Blaue Engel, Austrian
Ecolabel
< 0,05 mm

Certifieringar för
inomhusluft
Kvardröjande
intrycksmärken
Måttstabilitet
Slitmotstånd
Färgfasthet
Halkmotstånd
Flexibilitet

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Lämpligt för offentliga miljöer med högt
slitage, till exempel skolor, butiker, sjukhus,
restauranger, kontor, förskolor och vårdhem.

Elektriska egenskaper
Motståndskraft mot
kemikalier
Golvvärme
Bakterietillväxt

EN ISO 24343-1
EN 434 (6h 50 °C)
EN 660-2
EN ISO 105-B02
EN 13893
DIN 51130
EN ISO 24344
Metod A
EN 1815
EN ISO 26987

< 0,2 %
Grupp T
≥6
DS (> 0,3)
R9
40 mm
< 2 kV (antistatiskt)
Utmärkt
Lämpligt (max +28 °C)
Fungerar inte
som grogrund för
bakterietillväxt

MOTSTÅNDSKRAFTIGT MOT KEMIKALIER
Xpression har en kompakt Ionomerimpregnerad slityta som
smutsen inte kan tränga igenom. Därför är det enastående tåligt
mot kemikalier, till exempel syror, baser, lösningsmedel och
desinfektionssprit, och reagerar inte med gummi.

CERTIFIERAD KVALITET
by

500 x 500 mm

10/2015
7100003SE

UPOFLOOR HAR
FÖRBÄTTRAT
SLITSTARKA GOLV.
SMARTARE. GRÖNARE.
TÅLIGARE.
Sedan Upofloor grundades på 1950-talet har
de revolutionerat vår syn på traditionella golv
i offentliga miljöer, med fokus på att skapa
smarta golvmaterial som är miljövänliga, starka
och lätta att underhålla.

I dag har Upofloor tillverkat, marknadsfört och lagt miljoner
kvadratmeter golv världen över.

Upofloor grundades i den lilla staden Nokia i västra Finland,
ett av de stora centrumen för entreprenörsanda och
innovation i Europa. Det var här som Nokia-gruppen
grundades på 1800-talet som ett litet pappersbruk som tog
sitt namn från staden. Den nyskapande andan som gjorde
telekomföretaget Nokia till en världssuccé har satt stora spår
i staden, och har lockat till sig ett antal innovativa företag
genom decennierna. Ett av dessa företag är Upofloor, som
grundades i Nokias gamla pappersbruk och också under en
period ägdes av Nokia-gruppen.

Det första PVC-fria golvet lanserades redan 2004. Sedan dess
har Upofloor blivit banbrytande inom PVC-fria golvbelägg
ningar, och siktar på att kontinuerligt utöka sitt utbud inom
designdrivna, tekniskt avancerade och hållbara golvbelägg
ningar. Upofloor har även varit en ledande tillverkare av
kvartsplattor i över 60 år, och tillhandahåller unikt designade
golvbeläggningar för många typer av kommersiella
installationer.

Upofloors grundläggande vision var att ge den finska
marknaden en nyskapande produkt som höll på att slå
igenom i hela världen: tåliga vinylgolv. På 1960-talet utökades
produktionen till att omfatta tåliga foliegolv för offentliga
miljöer och flexibla vinylgolv för hemmabruk. Under tiden
ledde ökande efterfrågan från andra länder till ständigt
ökande exporter.

Fokus på miljövänliga golv
Upofloors produktutveckling är fortfarande baserad i
pionjärstaden Nokia. Fokus ligger på att utveckla nyskapande
PVC-fria, miljövänliga golvbeläggningar som är hållbara och
lätta att underhålla.

En del av Kährsgruppen
I dag har Upofloor två tillverkningsanläggningar i Finland.
Företaget ingår i Kährsgruppen. Kährs bildades 1857 och är
världens äldsta och ledande tillverkare av trägolv vars
varumärke är bekant världen över.

Distributör av Upofloors produkter i Sverige, Norge och Danmark:
Ehrenborg & Co AB
Aminogatan 22, 431 53 Mölndal, Sverige
Tel. +46(0)31 863595
www.ehrenborg.se

