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Systembeskrivelse: 
Monoart er et fugefritt dekorativt gulvbelegg.  

Gulvet består av en primer, et ensfarget 

selvutjevnende mellomlag og en topcoat med 

spesielle fargeeffekter. Eventuelt kan det 

benyttes en fleksibel sement i mellomlag for å 

øke komfort og dempe trinnlyd. 
 

Systemet har en tykkelse på 1,5 - 4 mm avhengig 

av tykkelsen på mellomlaget. 
 

Monoart  leveres i 10 standard farger.  

Denne standardfargen oppnås gjennom å benytte 

et svart mellomlag. Fargenyanser kan endres 

gjennom å benytte en annen farge i mellomlag. 

Det er også mulig å blande to eller flere farger for 

å oppnå spesielle effekter, eller å montere 

mønstre eller bilder på mellomlaget, som vil være 

synlige gjennom topplaget. 
 

Bruksområder: 
Monoart  er designet for alle typer offentlige 

arealer og boliger hvor en fugefri, slitesterk og 

dekorativ flate som er lett å holde ren 

etterspørres. 
 

 kjøpesentre 

 butikker 

 resepsjoner 

 prestisjearealer 

 utstillingsarealer 

 boliger 

 etc 
 

Monoart er velegnet til å renovere eksisterende  

gulv på grunn av lav tykkelse og god heft til de  

fleste underlag. 

Monoart er et fugefritt system. Det er bare behov 

for fuger der hvor det er ekspansjonsfuger i 

undergulv.  
 

Egenskaper: 

Monoart gir en vanntett, slitesterk og svært 

vakker overflate som er lett å holde ren.  

Monoart har svært gode mekaniske egenskaper.  

 

 

Oppbygning: 
Epoxy primer: StoPox GH 205  

Mellomlag: Barrikade SL 600 SL1500              

Belegg:            Monoart     

Topcoat:          PU Topp Matt 

 

 
Tekniske data: 

Heftfasthet EN 13892-8 4,0 Mpa 

Støtfasthet EN ISO 6272-1 Godkjent 

 

 
 
De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er 
basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, 
feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger 
utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige 
resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til 
mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til 
produktenes kostnad. 
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