
EPX-V Gulvmaling
Komponent A

Lei av den grå og triste fargen på betongen? Mal
den med EPX-V Gulvmaling. Beckers EPX-V
Gulvmaling er en blank 2-komponent
epoxymaling som brukes på malt eller umalt
betonggulv som utsettes for kjemiske og
mekaniske påkjenninger som for eksempel
industri-, lager-, garasje- og våtromsgulv. EPX-V
Gulvmaling komp. A brukes sammen med EPX-
V Gulvmaling herder Komp. B. 

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
7 - 10 m²/l

GLANS
Blank

VERKTØY
Pensel, rull

BINDEMIDDEL
Amid

VOC
Grenseverdi (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktets VOC <
140 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Gir en sterk overflate
Tåler kjemiske og mekaniske påkjenninger
Spesielt tilpasset industri, lager, garasje og våtrom
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Påføring
Bland EPX-V Gulvmaling Komp. A med hardere
Gulvmaling komp. B fortynnet med maks 10% vann. Del
ikke forpakningene. Bland grundig i 2 minutter, gjerne
med en drill på lav hastighet. Manglende blanding eller
feil blandingsforhold kan forårsake dårlig herding og
malinglag. 

Etter at herding er tilsatt, har produktet 1 times brukstid ,
pot-life, og er deretter ubrukelig. 

Mal gulvet en eller to ganger. For best feste mellom
strøkene, mal det neste strøket innen 24 timer.

Ønskes kornete effekt, se EPX-V Klarlakk.

Vedlikehold
Vær forsiktig med det nymalte gulvet. Normalt kan gulvet
brukes etter 1-2 døgn. Med større belastninger på gulvet
er det lurt å vente en uke. Det er tiden det tar å oppnå
maksimal herding. Tiden er beregnet ut fra normal
temperatur og fuktighet på gulvet (23 grader og 50% RF).

Normal rengjøring: Til daglig rengjøring av gulvet,
anbefales støvsuging eller tørking med godt vridd opp
klut. Bruk vanlig rengjøringsmiddel som ikke inneholder
voks. 

Kompletterende behandling. Ved normal slitasje kan man
overmale etter grundig vask og matting med slipepapir av
blanke flater. Ved dårlig heft til harde, blanke flater eller
gulv som tidligere er malt med EPX, bruk EPX-V primer.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel. Ve
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