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HTC Superfloor TM 
Frembringer styrken 
i dit gulv!

At beton er et stærkt materiale har mennesker kendt til i 
årtusinder. De ældste spor af materialet som er fundet, er 
ca 7000 år gamle og nogle af de mest kendte bygninger 
fra romertiden f.eks Pantheon, er bygget i beton. På 
trods af dette gik teknikken til udvikling af beton i 
glemmebogen og det var først i 1800- tallet, at det blev 
genoptaget og igen blev en af hvor tids mest anvendte 
byggematerialer.

Det latinske navn, concretum, er igennem historien blevet 
synonymt med styrke og holdbarhed.

HTC Superfloor er den 
revolutionerende gulv-
metode, som gør 
betonen mere end bare 
hårdt og slidstærkt. 
Metoden er ligeså enkel 

som den er genial. Via slibning og polering af betongulvet 
med HTC:s maskiner og diamantværktøj, fjernes beton-
huden og den stærkere del af den underliggende beton 
kommer frem. Processen forstærker gulvet og gør det 
mere slidstærkt, blankt og flot. Det er bedre for miljøet og 
din økonomi.

Betongulv fortjener mere end blot at blive trampet på. 
Med et HTC Superfloor vil du opleve store fordele ved at 
have beton som en synlig gulvoverflade. Et gråt beskidt 
gulv forædles til et blankt, rengøringsvenligt og slidstærkt 
gulv. Det må give stof til eftertanke.



Type af gulv: Beton
Plads: International lufthavn
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Type af gulv: Beton
Plads: Grafisk Industri



HTC Superfloor TM 
Mere end en pæn overflade
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Skønhed kommer indefra 
Dit gulv er en vigtig del af hver-
dagen i såvel industrilokaler 
som i private hjem. Men det 
rækker ikke, at gulvet bare ser 
godt ud, det skal også være 
funktionelt. Derfor bliver du 
meget glad for HTC Super-
floor™. Den blanke betonoverflade er ikke kun æstetisk 
tiltalende, men giver også en lang række andre fordele.

Stærkt gulv, stærk økonomi
HTC Superfloor™ er et godt økonomisk alternativ til alle 
typer af virksomheder. Sammenlignet med traditionelle 
metoder for betongulve eller f.eks. epoxy opnås med 

HTC Superfloor™ en unik 
slidstyrke. Den forædlede 
betonkonstruktion får en 
levetid som er ubegrænset 
eller ligestillet med bygning-
ens levetid. Startomkost-
ningerne er ikke billigere end 
traditionelle omkostninger 
men de lave rengøringsom-
kostninger og den forøgede 

levetid gør HTC Superfloor™ økonomisk attraktiv. Leve-
tidsomkostningerne er ca. 60% lavere end traditionelle 
gulvløsninger. Sammen med rengøringsmetoden 
Twister™ får du et gulv som er enkelt, miljøvenligt og 
billigt at vedligeholde.

For et bedre miljø
Beton er opbygget af rene 
naturmaterialer. Overflade-
belægninger som ofte lægges 
på betonen påvirker miljøet 
negativt. HTC Superfloor™ 
forbruger op til 30 gange 
mindre energi end traditionelle 
gulvløsninger. Rengørings-
systemet Twister™ er også den 
eneste helt miljøvenlige rengøringsmetode, eftersom det 
eneste der kræves er almindeligt vand. Ingen kemikalier!

Et gulv for enhver smag
HTC Superfloor™ findes tilgængeligt i 4 forskellige 
udførelser. Platinium, guld, sølv og bronze. Det giver dig 
mulighed for at vælge om du ønsker et mat gulv eller et 
med høj glans. 

Enkel og økonomisk vedligeholdelse  
Tomas Mattson, Dynamate

”Efter at have udskiftet vores gulv til HTC Superfloor™ fra traditionelt epoxygulv, så har vi fået et 
bedre arbejdsmiljø, idét gulvet er lettere at holde rent. Vi har desuden sænket vores vedligehol-
delsesomkostninger på vores gulve.”

Dynamate er et selvstændigt firma som er eget af Scania



Uanset hvilken type af 
HTC Superfloor™ der 
vælges er alle gulve 
funktionelle, økono-
miske, miljøvenlige og 
æstetisk tiltalende.                                 

Et gulv til elektronikindustrien 
De resistentmålinger som gennemføres, både på beton 
på fast grund og i etageadskillelse, viser at HTC Super-
floor™ opfylder kravene i standarden SS-EN 61340-5-1. 

De opmålte værdier ligger 
ligeledes indenfor rammen 
af den internationale norm 
IEC samt den amerikanske 
ANSI/ESD. WalkAround-test 
giver med ESD-sko generelt 
lave eller ingen opladninger.  
I ingen tilfælde har HTC 
Superfloor™ overskredet 

grænseværdierne som findes i standarden for elektronik-
håndtering.

 

Sæt farve på dit gulv   
HTC Superfloor™ tilbyder 
ikke bare muligheden for at 
få et slidstærkt gulv med høj 
glans. Du kan også indfarve 
betonen i lige præcis den 
farve du ønsker uden at 
gulvets gode egenskaber påvirkes. Man kan indfarve hele 
gulvet eller mindre detaljer som f.eks. firmalogoér.

Anvend bare vand
Med HTC-metoden Twister™ kan alle slags gulve holdes 
rene med en minimal indsats. Der kræves ingen kemi-
kalier eller polermidler, men udelukkende vand. HTC 
Twister™ er derfor mere skånsomt imod gulvet og giver 

et lyst og rent miljø. De 
diamantpræparerede 
rondeller passer på de 
fleste gulvvaskemaskiner 
der findes på markedet.

Få mere information om HTC:s 
rengøringssystem Twister™ ved 
at klikke ind på 
www.htc-twister.com 

Forbedret arbejdsmiljø   
Christer Lind, Senior project manager, BT Products AB

”For vores vedkommende har skiftet fra traditionelle epoxygulve til HTC Superfloor betydet at 
truckmærkerne på vores gulve er forsvundet. Hydraulikoliehygiejnen er blevet meget bedre og 
vedligeholdelsen på vores truck er blevet betydeligt mindre. Truckførerne oplever mindre 
vibrationer efter at gulvet blev planslebet i forbindelse med overgangen til HTC Superfloor. 
BT:s ansatte oplever gulvet som lyst og meget rengøringsvenligt.”

BT Product AB indgår i Toyota industrial equipment.
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Type af gulv: Indfarvet beton
Plads: Café 

Type af gulv: Beton
Plads: Biludstilling



Type af gulv: Beton
Plads: Lager

Type af gulv: Beton
Plads: Bolig



HTC SuperfloorTM Gold
Gold betyder at betonen ikke slibes helt så dybt 
som i f.eks Platinium. Derfor vil der ikke komme 
så mange sten frem. I såvel Gold som de andre 
koncepter efterpoleres gulvet med twister og 

det får en næsten ligeså høj glans som platinium. Også i dette koncept 
bliver gulvet modstandsdygtigt imod f.eks truckmærker. HTC Super-
floor™ Gold er mest velegnet til betongulve der er plane i forvejen.

HTC SuperfloorTM  Platinum
Platinium er det koncept, der giver den højeste 
glans og som vi normalt anbefaler til vore 
kunder. Her slibes gulvet i flere trin end i de 
øvrige koncepter. Det giver gulvet en uovertruf-

fen styrke. Den blanke overflade gør, at selv truckmærker og lign. ikke 
fæstner sig på gulvet og at lys reflekteres på en fremragende måde.
 

HTC Superfloor TM-koncept
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HTC SuperfloorTM Bronze
Bronze er det koncept som består af færrest 
antal slibe og polertrin. Her slibes ikke ned til 
stenene. I stedet poleres den øverste beton-
overflade uden at blive slebet bort. Processen 

forstærker dog betonoverfladen og giver en blank overflade.

HTC SuperfloorTM Silver
Konceptet Silver er en variant af Platinium. Her 
slibes betongulvet ligeså dybt som i platinium, 
men poleres ikke. Stenene kommer frem som i 
platinium. Silver er derfor et koncept som 

passer godt, hvis man foretrækker et gulv med en mat overflade.

Fire forskellige slibekoncepter



Glans

Koncept
Platinum Gold Silver Bronze
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Kilde: SP rapport P303050, EN 14617-3

•	Omkostningsbesparende	

•	Æstetisk	tiltalende

•	Miljøvenligt	alternativ

•	Kan	indfarves	uden	at	egenskaberne	forandres

•	Skridsikkert,	også	når	gulvet	er	vådt

•	Højeste	brandsikkerhedsklasse

•	Rengøringsvenligt.	Ingen	truckmærker	etc.

•	Indenfor	rammen	af	den	internationale	standard	IEC		
	 61340-5-1	samt	den	amerikanske	ANSI/ESD	
	 S220.20-1999	ifølge	ESD	værdien.

•	Uendelig	levetid	ved	rengøring	med	Twister™

•	Passer	perfekt	såvel	til	nylagte	gulve	som	til	
 eksisterende gulve

•	60%	lavere	livscyklusomkostninger	end	med	
 traditionelle gulvløsninger

•	Lavere	vibrationsniveau	for	køretøjer

•	Test	af	slidstyrke	i	henhold	til	SS	og	prEN	
 standarder, affjedringsværdi og skridsikkerhed 
 er i overensstemmelse med hinanden.
 Samtlige resultater i henhold til SS 13 72 41 ligger 
	 langt	under	de	fastsatte	grænser	(>K50)	efter	1600	
 omgange

Med HTC Superfloor® væl-
ger du selv hvor blank eller 
mat dit betongulv skal være.

Vælg et smartere gulv

HTC Superfloor® giver 
et bedre og mere sikkert 
arbejdsmiljø. Det er meget 
skridsikkert også når det 
er vådt.

Vibrationsniveau (Stabler ,m/s2)
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Jævnt gulv
Indsatsværdi
Grænseværdi
Ujævn gulvbelægning

Energiforbrug (kWh/m²)
50

40

30

20

10

0

H
TC

 S
up

er
flo

or
TM

E
po

xy
gu

lv

P
la

st
gu

lv

Li
no

le
um

sg
ul

v

Tr
æ

gu
lv

Kilde. ”Livscyklusanalyse af industrigulve” LITH-IKP-EX-06/2383-SE

Den helt glatte gulvoverfla-
de gør at vibrationsniveauet 
fra maskiner og køretøjer er 
meget lave.

Et lavere energiforbrug er 
ikke bare økonomisk men 
skåner også miljøet.
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Hovedkontor

HTC Sweden AB

Box 69

614 22 Söderköping

Sweden

Street (delivery) address:

Klevvägen 7

614 92 Söderköping

Sweden

Telefon: +46 (0)121-29400

Fax: +46 (0)121-15212 

E-post: info@htc-sweden.com 

www.htc-sweden.com

HTC Floor Systems GmbH

Im Petersfeld 7

65624 Altendiez

Tyskland

Telefon: +49 (0) 6432 / 64558 - 0

Fax: +49 (0) 6432 / 64558 - 22

E-post: info@htc-europe.de 

www.htc-europe.de

HTC	Inc.

PO Box 5077

Knoxville, TN 37928

USA

Telefon: +1 865 689 2311

Fax: +1 865 689 3991

E-post: info@htc-america.com 

www.htc-america.com

HTC	Floor	systems	Ltd.

Unit 4 Kingston Business Park

Dunfermline Court

Maidstone Road

Kingston

Milton Keynes

MK10 0BY 

Storbritannien

Phone: +44 (0)845 4602500

Fax: +44 (0) 845 460 1500 

E-post: info@htc-europe.co.uk 

www.htc-europe.co.uk

HTC France S.A.S.

ZI Mondeville Sud

Rue Nicéphore Niepce 

14120 Mondeville

France

Telefon: +33 (0)2 31 34 27 00

Fax: +33 (0)2 31 34 09 29

E-post: info@htc-europe.fr

www.htc-europe.fr


