
Superfloor skref fyrir skref

Skref Platínu Silfur Gull Satín Hvað? Nánar Grófleiki Tegund verkfæris Efni ATH

Áferð

Skjal
Nánar um 

Platínu

Nánar um 

Silfur

Nánar um 

Gull

Nánar um 

Satín

Áður Harka gólfsins Mæla hörkuna á gólfinu Prófunarbúnaður Husqvarna.
Áður er byrjað er að slípa getur verið gott að mæla hörkuna á 

gólfinu.

1 Já Já Grófslípun Óhreinindi fjarlægð af gólfinu 25-30#  

Slípiklossar úr stáli. 

T.d. ELITE-GRIND fyrir Redi Lock 

festingar

ATH að slípa skal þvert á síðustu gólfslípun í hverju skrefi, slípað skal 

vel út í öll horn í hverju skrefi og gólfið ryksugað vel á milli skrefa.

2 Já Já Já Já Gólfslípun Gólfslípun með stál - slípiklossum 50-80#

Slípiklossar úr stáli

T.d. ELITE-GRIND fyrir Redi Lock 

festingar eða EZ Diamond Blocks fyrir 

EZchange festingar.  

Aukin afköst fást með úðun til kælingar.

Þegar þetta er fyrsta skrefið fyrir Gull og Satín aðferð og þá er verið 

að hreinsa gólfið af óhreinindum.

ATH að slípa skal þvert á síðustu gólfslípun í hverju skrefi, slípað skal 

vel út í öll horn í hverju skrefi og gólfið ryksugað vel á milli skrefa.

3 Já Já Já Já Fylliefni

Bleytt upp í gólfinu og það haft þannig í 20 

mínútur

Vatnið er síðan fjarlægt af gólfinu

Fylliefni GM 3000 eða fylliefni GM+ er sett á 

gólfið en það er múrefni til að fylla upp í litlar 

sprungur eða göt. 

Fylliefni 

GM 3000 eða GM+
Velja skal fylliefni eftir stærð á götum.

4 Já Já Já Já Gólfslípun Gólfslípun með stál slípiklossum 100-150# 

Slípiklossar úr stáli

T.d. EZ Diamond Blocks fyrir EZchange 

festingar.

5 Já Já Já Já Herðir 
Herðir settur yfir allt  gólfið og hafður á í u.þ.b  

8 klst. Herðir Cure L

6 Já Já Já Já Fínslípun Fínslípun með plast slípipödsum 100#

Resin slípipadsar

T.d. með SF slípipads með EZ Change 

Click festingu eða  DF slíppads með 

Velcro festingu 

7 Já Já Já Fínslípun Fínslípun með plast slípipödsum 200#

Resin slípipadsar

T.d. með SF slípipads með EZ Change 

Click festingu eða  DF slíppads með 

Velcro festingu 

8 Já Já Já Fínslípun Fínslípun með plast slípipödsum 400#

Resin slípipadsar

T.d. með SF slípipads með EZ Change 

Click festingu eða  DF slíppads með 

Velcro festingu 

9 Já Já Pólering Pólering með plast slípipödsum 800#

Resin slípipadsar

T.d. með SF slípipads með EZ Change 

Click festingu eða  DF slíppads með 

Velcro festingu 

10 Já Já Pólering Pólering með plast slípipödsum 1500#

Resin slípipadsar

T.d. með SF slípipads með EZ Change 

Click festingu eða  DF slíppads með 

Velcro festingu 

Eftir síðustu umferð slípunar er mikilvægt að mæla gljástig og 

grófleika gólfsins með prófunarbúnaði og mælum frá Husqvarna til 

að athuga hvort réttum markmiðum sé náð.

11 Já Já Já Já Þéttiefni
Þéttiefni eða Sealer sett á gólfið til að loka 

yfirborði þess

Þéttiefni (Sealer)

Premium Guard SB

Eftir Já Já Pússa gólfið

Að Lokum.

Til þess að fá einstaklega fallegan gljáa á 

yfirborðið er gott að pússa yfir gólfið með 

Hiperclean Pads

3000# Hiperclean Pads

Að lokum er svo góð venja að mæla viðnám gólfsins með 

viðnámsmæli til að ganga úr skugga um að gólfið sé ekki of sleipt 

svo enginn renni til á gólfinu.
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