


Plexidekk® 
• Plexidekk® er det mest miljøvennlige
produktet på markedet for merking av 
asfalt, og den ideelle løsningen for å 
markere fotgjengeroverganger, buss-
og sykkelbaner eller som dekorative
innslag i bybildet.

• Plexidekk® er tilpasset norske forhold, 
slik at det tåler piggdekk og snøplog
svært godt.



Hvorfor

Plexidekk® 
• Kostnadseffektivt

• Plexidekk® er et 
kostnadseffektivt produkt da det er
raskt å installere og har lang levetid
grunnet høy slitestyrke og
værbestandighet. Fargene holder 
seg også godt over tid.

• Ved å øke trygghetsfølelsen vil
flere sykle

• Ved bruk av Plexidekk® 
tilrettelegges det for bruk av sykkel
på en trygg måte. Bilistene blir mer
oppmerksomme på syklistene når
sykkelbanene er tydelige markert, 
og ikke minst: syklistene vil oppleve
en økt trygghetsfølelse. Dette vil
stimulere til at flere ønsker å 
benytte seg av sykkel som
fremkomstmiddel og har en positiv

virkning på både helse og miljø.

• ”Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 
prosent av alle reiser innen 2023. 
Målet om 8 prosent sykkelandel
innebærer at syklingen i omfang
minst må dobles, siden det 
totale antall reiser foventes å 
øke.” Nasjonal transportplan

• ”Tilrettelegging for økt bruk av 
sykkel som framkomstmiddel har 
vært et mål siden Nasjonal
sykkelstrategi første gang ble
utarbeidet i 2003.” Nasjonal
transportplan



Andre 

bruksområder
• Plexidekk® kan leveres i ulike farger og
kan derfor brukes i alle mulige kreative
fargeinstallasjoner på asfalt, samt
hastighetsreduserende tiltak. Den kan
benyttes som ren dekor for å gi farge og liv 
til en grå asfalt, eller til andre praktiske
bruksområder som blant annet

• El-bilparkering (grønne plasser med 
symbol)

• Handicap-parkering (blå plasser med 
symbol)

• Hjertesoner ved skoler

• Gangfelt

• Lekeplasser

• Busstopp



OM PLEXIDEKK® 
• En høykvalitets 2-komponent kaldplast

• Lang levetid med sin enestående holdbarhet og sklimotstand som kan
skreddersys

• Meget UV-stabilt og ingen forvitring - fargen holder i år etter år

• Fri for løsemidler og motstandsdyktig mot kjemikalier og veisalt

• Rask og ”kald” installering – liten nedetid - produktet er ferdig herdet og kan
tåle bil- og sykkeltrafikk etter 35-45 min

• Det mest miljøvennlige produktet for merking av asfalt

• Manuell påføring (ingen maskiner og ingen støy) Ingen løsemidler
Vannbaserte og løsningsmiddelbaserte malinger har 80% høyere CO2 fotavtrykk
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For mer informasjon ta kontakt med

Slagordet for vår bedrift forteller det meste – Arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv – har en enkel betydning, og gjelder for ansatte og kunder.

Det skal være en trygg og stabil arbeidsplass for de ansatte. Kunder kan stole på at vi leverer tjenester med høy kvalitet.


