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Produktbeskrivning
Professional Epoxi Golv är en tvåkomponent
vattendispergerad epoxifärg.
Användningsområde:
Professional Epoxi Golv är i första hand avsedd för
betonggolv, men kan även användas på golv av trä eller
fiberplattor. Lämplig för golv inom bostaden och golv
som utsätts för trafik inom industri och handel.

Behandling
Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, vara
torra och fria från smuts, olja och dylikt.
Cementhuden skall avlägsnas genom t. ex. slipning,
blästring eller syratvättning.
Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas
och all löst sittande färg avlägsnas.

Applicering:
Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för
god ventilation så att vattnet avgår innan färgen härdar.
Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta
uppstå.
Små mängder, upp till 1 liter, kan man blanda för hand
med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas
med elektrisk eller trycksluftdriven maskinblandare t.ex.
en lågvarvig borrmaskin med lämplig blandarvinge.
Stänkskydd är att rekomendera.
Penslar och annan utrustning rengöres i vatten.
Använd skyddshandskar.

Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen
innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående
efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej
hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.
Tomemballage lämnas för återvinning.
Se även information på Säkerhetsdatabladet.

 

TEKNISK DATA
Densitet: A-komp.1,05, B-komp.1,29
Bruksanvisning::
Blandnings- Komp. A 3 viktdelar
förhållande: Komp. B 7 viktdelar
Spädning: 10-20% vatten vid grundning
på sugande underlag
Brukstid: 2 timmar
Torktid: Räkna med ca. 10 timmar härdtid
innan nästa strykning. Vänta dock ej
längre än högst 24 timmar. Det
färdigmålade golvet kan tas i bruk efter
ca. 24 timmar och uppnår full slitstyrka
efter 5-7 dygn.
Glansvärde: Ca. 80 blank
Sträckgförmåga:6-8 m2liter.
Lagringstid : 2 år.
 Lagras frostfritt.
OBS! Lägsta golvtemperatur +10°C.
Endast för yrkesmässigt bruk.  
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Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller
oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
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