
Sanering av betonggolv

Att slipa golv är inget nytt, det har man 
gjort i tusentals år. Få känner dock till 
att utvecklingen av slipmaskiner och 
diamantverktyg de senaste 20 åren gjort
att man idag sparar tid och pengar på 
att använda slipmaskiner vid ytavjämn-
ing och golvrenovering.

HTC Superprep™

HTC Superprep™ går ut på att genom 
slipning ta bort gamla golvbeläggning-
ar som epoxi, färg, mattor, mattlim och 
spackel samtidigt som entreprenören 
får en perfekt plan yta att färdigställa 
golvet på. I största möjligaste mån är 
det bättre att bevara golvytan istället 
för att slå sönder både golv och golv-
beläggning. 

HTC Superprep™ kan också vara att 
lätt rugga upp en gammal beläggning  
t ex en färg för att förbättra vidhäftnin-
gen vid nästa målning. Oavsett vad gol-
vets slutresultat ska bli, finns det stora 
förtjänster att göra genom att använda 
slipning som en del i processen.

BETONGSLIPNING  

Vid slipning av betonggolv avlägsnas 
betonghuden och den starkare beton-
gen exponeras. Samtidigt slipas ytan 
jämn vilket reducerar spackelbehov och 
minskar mängden golvbeläggning med 
stora ekonomiska besparingar till följd. 
Om du dessutom byter verktyg kan du
fortsätta med att polera betongen till 
ett lättstädat, hållbart högglansigt be-
tonggolv, ett sk HTC Superfloor.

TJOCKA BELÄGGNINGAR  

Med tjocka beläggningar menas epoxi, 
spackel, linoleum och plastmattor. I 
ett svep kan 5 mm epoxi eller spackel 
avlägsnas. Vid bortslipning av mattor 
slipas även limmet bort, och golvet är 
redo att beläggas med ny matta, beläg-
gning, klinkers eller polering.

TUNNA BELÄGGNINGAR  

Med tunna beläggningar menas lim, 
färg eller lättare slipning för att förbät-
tra vidhäftningen av en ny beläggn-
ing ovanpå en gammal. Maskinerna 
fungerar utmärkt till lättare slipning av 
ojämnheter på flytspackel.vet är redo 
att beläggas med ny matta, beläggning, 
klinkers eller polering.
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