
EPX-V Klarlakk
Komponent B

Gjør gulvet ekstra slitesterkt med epoxylakk
EPX-V er en vanntynnbar 2-komponent
epoxylakk til betonggulv som er malt med epoxy
med eller uten gulvspon. Klarlakken passer på
gulv innendørs som skal tåle kjemiske og
mekaniske belastninger. Produktets spesielle
egenskaper gjør at det vanligvis brukes i industri,
lager, garasje og våtrom. EPX-V Klarlakk Komp.
A brukes sammen med EPX-V Komponent B.  

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 14 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull

BINDEMIDDEL
Epoxy

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

Gir en sterk overflate
Tåler kjemiske og mekaniske påkjenninger
Spesielt tilpasset industri, lager, garasje og våtrom
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Påføre
BLANDING: 1 del EPX-V klarlakk Komp. B blandes med 2
deler EPX-V klarlakk Komp. A. 
OBS! Bland i ca. 2 minutter, gjerne med en saktegående
drill. Del ikke forpakningene. Feil blandingsforhold kan
gi dårlig herding. Blandingen må være brukt i løpet av 1,5
time ved +23°C. Etter det er blandingen ubrukelig. 

LES BRUKSANVISNINGEN PÅ KOMP A.

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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