Professional
Epoxi Gulv
(A+B)

Om dette produktet
Professional Epoxi A og B er en to-komponent,
vanntynnbar epoxymaling. Professional Epoxi A og B er
primærtberegnet for bruk på betonggulv, men kan også
benyttes på gulv av tre eller fiberplater. Egnet for gulv i
bolighus, og gulv som utsettes for trafikk innenfor handel
og industri. Vær oppmerksom på at 7L Epoximaling må
kombineres med 3L Gulvherder - og de to produktene
kjøpes separat. For prod
uktenhet på 1L og 4L så er gulvherder inkludert, og betyr
at du får: 1L = 0,8L Epoximaling og 0,2L Gulvherder 5L =
4L Epoximaling og 1L Gulvherder

Viktige fordeler
Ekstremt slitesterk gulvmaling
Egnet for gulv utsatt for mekanisk og kjemisk påkjenning
Beregnet for betonggulv, men kan også brukes på gulv av tre eller fiberplater

Spesielle egenskaper
Utviklet for profesjonelle malere

Teknisk informasjon
Berøringstørt

Regn med ca. 10 timer herdetid før neste strøk,
men ikke vent lengre enn høyst 24 timer. Det
ferdigmalte gulvet kan tas i bruk etter ca. 24 timer,
og oppnår full slitestyrke etter 5-7 døgn.

Kan males over

10-24 timer

Dekkevne

6-8 m2/liter

Fortynning

Komp. A 3 vektdeler forhold Komp B 7 vektdeler.
Tynning: 10-20% vann ved grunning på sugende
underlag. Små mengder, opp til 1 liter, kan blandes
for hånd med en rektangulær rørepinne. Større
mengder bør blandes med elektrisk eller
trykkluftdrevet maskinblander, f.eks. en drill på lav
hastighet med egnet blandevisp. Det anbefales å
bruke beskyttelse mot sprut.

Glans

80

Produktinformasjon
Typisk bruk
Komp. A 3 vektdeler forhold Komp B 7 vektdeler. Tynning: 10-20% vann ved grunning på sugende
underlag. Små mengder, opp til 1 liter, kan blandes for hånd med en rektangulær rørepinne. Større
mengder bør blandes med elektrisk eller trykkluftdrevet maskinblander, f.eks. en drill på lav hastighet
med egnet blandevisp. Det anbefales å bruke beskyttelse mot sprut.
Sammensetning
Olje
Viktige fordeler
Ekstremt slitesterk gulvmaling, Egnet for gulv utsatt for mekanisk og kjemisk påkjenning, Beregnet for
betonggulv, men kan også brukes på gulv av tre eller fiberplater
Fargeutvalg
Ferdigblandet farger
Pakkestørrelse
1L, 5L (4L Epoximaling + 1L Gulvherder), 7L (Benyttes sammen med 3L Gulvherder)

Påføringsmåte
Nye betonggulv skal herde i minst 1 uke, være tørre og frie for smuss, olje og lignende. Betonghuden skal
fjernes ved f.eks. sliping, sandblasting eller syrevask. Ved overmaling av eksisterende maling, skal
overflaten mattslipes og all løstsittende maling fjernes.
Påføres med pensel eller rull. Bør påføres i to lag. Sørg for god ventilasjon, slik at vannet fordamper før
malingen herder.
Ved luftfuktighet over 85 % kan en matt og flammelignende overflate oppstå.
Pensler og annet verktøy rengjøres i vann. Benytt beskyttelseshansker.

