
Fugefri gulve

Mere end 6 mio. m² 
gulve siden 1974



Hewikut har siden 1974 udført fugefrie epoxygulve til en bred målgruppe af erhvervskunder i 
hele Danmark. Vi er en af Danmarks største aktører når det gælder stærke fugefrie belægninger 
til erhvervslivet. Nye gulvtyper, som polyurethan og senest microcement, komplimenterer vores 
program af slidstærke belægningstyper til renovering og nybyggeri i industrien, institutioner, 
hoteller, kontorer, P-anlæg, detailhandel, privat og øvrigt byggeri.

Epoxygulve
Epoxygulve bruges ofte i industrien og det skyldes de klare fordele bl.a. ved dets styrke og 
rengøringsvenlighed. De funktionelle krav til et epoxygulv er forskellig fra branche til branche. 
Kravene kan overordnet deles op i tre overordnede krav:

Mekanisk belastning: Epoxygulvet skal holde til tunge ting, som tabes på gulvet. Kørsel med 
industrielle maskiner osv. I parkeringshuse er der også en høj mekanisk belastning af gulvbelæg-
ningen fra trafik i parkeringshuset.
Kemisk belastning: Spild med olie og andre kemikalier stiller høje krav til en ordentlig kemisk 
resistens.
Termisk belastning: Specielt i fødevareindustrien udsættes gulve for termiske chok i forbindelse 
med spild af varme væsker eller rengøring med varmt vand.
Udover ovenstående stilles der også krav til skridhæmmende overflade og at de skal  
være lette at rengøre for at imødekomme bakterievækst.



Polyurethangulve
Polyurethangulve består af en hærdeplast, hvor bindemidlet er polyurethan. De udlægges 
flydende som et epoxygulv og har også samme funktionelle styrker. Polyurethangulve har den 
fordel, at de kan udlægges som et blødt gulv, hvilket er mere behageligt at gå på, men også 
virker lyddæmpende. Vi kalder dem også komfortgulve grundet deres lyddæmpende evner og 
blødhed.
Til industrien, hvor der stilles krav til ekstreme termiske belastninger, anbefaler vi PU Screed, som 
er en polyurethan mørtelbelægning. Det kan, alt efter lagtykkelse, klare termiske chok helt op til 
130 grader celsius. 

Microcement
Vi udfører belægninger med microcement på gulve, trapper og vægge. Microcement har den 
fordel, at det ofte kan lægges oven på eksisterende overflade. Det vil sige, at gulve eller vægge 
med flisebelægning kan toppes med en microcementbelægning og man undgår herved at skulle 
fjerne de gamle fliser.
Microcement har forskellige typer af hårdhed, alt efter hvor det skal bruges. Vores erfarne  
konsulenter kan rådgive omkring valg af den rette type.
Med microcement kan man lave et helt unikt look i sin boligindretning, butik eller showroom. 
Selve opbygningen består af op til syv forskellige lag, så man skal påregne en uges arbejdstid da 
der skal være plads til de rette tørretider mellem de forskellige lag.



Gulvbelægning i weekender og på helligdage
Specielt indenfor industrien eller andre erhverv er vi opmærksomme på, at ”nede tid” i produk-
tion m.m. skal reduceres til et minimum i forbindelse med renovering.
Derfor har man mulighed for at få planlagt gulvbelægning i perioder, hvor virksomheden er 
mindst sårbar for at lukke ned eller i weekender eller ferier, hvor man i forvejen har lukket. 
Vores konsulenter kan sammen med produktionen finde egnede tidspunkter, som passer til netop 
din virksomheds behov.
Vi udfører gulvbelægninger i hele Danmark og har også erfaring med at udføre gulvbelægning i 
udlandet.
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