
Korius Pure – det optimala ”naturliga” golv-
valet. Korius Pure erbjuder betonggolvet, trägol-
vet och marmorgolvens säregna utseende. Från 
betongens kalla, ruffa och hårda känsla till det 
mest exklusiva trägolvets varma och mjuka yta… 
och detta utan att man får med respektive golvs 
negativa egenskaper. 
    Korius Pure är mjukt ljuddämpande, fogfritt 
och i det närmaste underhållsfritt. Användbart 
i flera olika miljöer såsom flygplatsterminaler, 
sjukhus, bostäder, kontorsmiljöer, butiker, skolor 
m.fl. Mångfalden av färger gör att Korius Pure 
kan passa varje kunds speciella önskemål.

Fördelar
1. Fogfri yta
2. Steg-/trumljudsdämpande
3. Komfortkänsla
4. Mycket god vidhäftning
5. Slitstark
6. Hög kemikalieresistens
7. Tyst golv vid rullande trafik,
    såsom kundvagnar och liknande
8. Tidig installation i byggprocessen
9. Snabb installation
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Vikten av noggrant 
underarbete. 
Ett korrekt utfört underarbete är en grundförutsättning för 
ett långsiktigt och lyckat slutresultat. Val av underarbete 
baseras på underlagets beskaffenhet samt på vilket 
golvsystem som skall installeras. 
 
Normalt utförs underarbetet genom:  
 

• Dammfri stålkuleblästring 
• Dammfri diamantslipning 
• Vattenblästring/vattenbilning 

 
För att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet samt för 
att skapa bra arbetsmiljö för oss själva och kunden, 
investerar vi fortlöpande i ny modern maskinutrustning. 
 

Enkelt att underhålla. 
Fogfria härdplastgolv är extremt slitstarka och slagtåliga. 
Om en skada trots allt uppstår är det enkelt att reparera 
eller justera golvet. Reparationen kan utföras lokalt vid 
skadan utan att påverka funktionen i golvbeläggningen. 
Rapportera snarast en skada till ansvarig på EU Plast AB. 
 

Minimal skötsel. 
Eftersom härdplastgolv är fogfria och har en god 
kemikaliebeständighet, är städ och skötsel mycket enkel. I 
de allra flesta fall är det tillräckligt att våtmoppa golven. 
Specifika städanvisningar överlämnas i samband med 
golvinstallationen. 
	  

Med snart 30 år i 
branschen kan vi  
vår sak. 
 
EU Plast AB grundades 1987 av bröderna 
Arnell. Företaget är idag en av Skandi- 
naviens ledande installatör av fogfria golv.  
EU Plast AB förknippas med hög kvalitet, 
stort engagemang och kunnande genom 
alla led. 
 
Våra duktiga medarbetare sätter stor heder i att alltid 
anstränga sig extra för att nå ett bra slutresultat. Vårt 
normala arbetsområde täcker in hela Sverige och delar av 
Skandinavien. Vid speciella tillfällen utför vi även 
entreprenader i övriga Europa och världen. 
 

Miljöarbete alltid i fokus. 
De flesta produkterna/golvsystemen är befriade från 
lösningsmedel. Installationen påverkar därför inte 
omgivningen. Dock är det viktigt att avspärrningar och 
härdningstider respekteras. Naturligtvis är all vår personal 
utbildad och certifierad för arbete med härdplaster. EU 
Plast AB är certifierat enligt ISO 14001. 
 

Vår satsning på ISO 
certifiering ger resultat.  
Kvalitetssäkring sker genom hela processen. Vår 
projektanpassade kvalitetsstyrning borgar för ett 
minimerande av felkällor samt säkerställer en spårbarhet 
från start till färdig entreprenad. EU Plast AB är certifierat 
enligt ISO 9001. 
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