
Gulvmaling EP

En vanntynnbar to-komponent vann-
dampgjennomtrengelig epoksymaling.
Gulvmaling EP er egnet for gamle og nye
betonggulv som er utsatt for moderat belastning
f.eks. i fellesarealer i leilighetsbygg og vaskerom.
Produktet er også egnet for betonggulv som
tidligere er behandlet med epoksymaling eller
anne overflatebehandling.
Golvfärg EP er CE-merket i henhold til
standarden EN 1504-2. Kun til profesjonell bruk.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
Grunning 5–7 m²/l. Mellom-og Toppstrøk 7–10 m²/l. Det
faktiske forbruket er avhengig av overflatens ruhet og
sug i underlaget.

GLANS
Blank

MALINGSTEMPERATUR
Under maling og tørking må temperaturen i luften,
overflaten og malingen være over + 15 ° C og den
relative luftfuktigheten under 80%. Betongens relative
fuktighet bør ikke overstige 97%.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Støvtørr 6 timer.
Overmalbar 16 timer.
Gjennomherdet etter 7 dager.

BINDEMIDDEL
Epoxy

TØRRSTOFFINNHOLD VED VOLUM
60 %

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Gulvmaling EP anbefales til moderat mekanisk- og kjemisk belastning.
Grunning og maling kan gjøres med samme produkt.
Produktet har M1 utslippsklassifisering for byggemateriale for innendørs bruk.
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Forberedelse av overflaten
Nytt betonggulv:

Fjern støpehud fra betongoverflaten ved for eksempel
overflatesliping eller saltsyrebehandling. Fjern alt støv
etter sliping.

Saltsyrebehandling utføres med en fortynnet løsning (1
del konsentrert saltsyre, 4 deler vann). Skyll gulvet med
mye vann.
Underlaget må være tørt, fast og solid før
overflatebehandling.

Gammelt betonggulv:
Rengjør gulvet og fjern fett, olje, kjemikalier og andre
urenheter med rengjøringsmiddelet Beckers Malervask.
Fjern gammel løs malingsfilm ved sliping. Åpne sprekker,
hull og bom i betongen slipes med en slipemaskin. Fjern
løst materiale og støv. Fyll hull, åpnet sprekker, bom og
hull med for eksempel et egnet sementbasert
sparkelmasse eller en epoksysparkel. Slip de sparklede
områdene til samme nivå som den omkringliggende
overflaten ogfjern støvet før du maler.

Påføring
Rør eller rist først base og herder hver for seg. Bland de
riktige proporsjonene base og herder grundig (ca. 2
minutter for å få en homogen blanding) ved å bruke en
industriell håndbormaskin med lav hastighet med en
egnet visp. Utilstrekkelig blanding eller feil
blandingsforhold vil føre til ujevn tørking av overflaten,
svekke beleggets egenskaper og risikere at applikasjonen
blir mislykket.

Blandingsforhold
Komponent A: 3 volumdeler Gulvmaling EP
Komponent B: 1 volumdel Gulvmaling EP Hardener

Grunning
Grunn med Gulvmaling EP tynnet 30–40% med vann.
Vann tilsettes den ferdige blandingen og blandes forsiktig
inn.

Påføring
Maling bør utføres 16-48 timer etter grunning. Malingen
kan tynnes maks. 10–35% med vann. Hell blandingen på
gulvet, fordel den med en sparkel og juster nivå med en
piggrulle.

Merk! Tilsett den gjenværende blandingen i neste sats av
produktet, ikke skrap den ut av beholderen på gulvet.

Sklisikkring:
Reduser sklifare på den malte overflaten ved å legge
Beckers Sklisikkringsmiddel til Gulvmaling EP. Begynn
med å påføre det første strøket normalt i henhold til
instruksjonene. Når Gulvmaling EP er tørr nok til å gå på
(innen 24 timer), må du påføre Beckers
Sklisikkringsmiddel på følgende måte: Tynn Gulvmaling
EP med 20 volum-% vann. Rør grundig med en
industriell håndbormaskin med lav hastighet med en
egnet visp. Tilsett 0,3 L Beckers Beckers
Sklisikkringsmiddel i 10 liter Gulvmaling EP. Bland
komponentene grundig ved hjelp av en industriell
håndbormaskin med lav hastighet med en egnet visp.
Bruk en rull med kort vevlengde til å male hele
gulvområdet eller bare deler av det merket med
maskeringstape. Hvis den sklisikre behandlingen virker
utilstrekkelig, kan du forbedre den ved å påføre et nytt
strøk etter 2 timers tørketid. Merk at under påføring vil
tykke malingstrøk ikke herde ordentlig, men i stedet
forbli i en gelélignende form.

Når du er ferdig med å male
Unngå att større mengder av produktet slippes ut i
vannkilder, kloakk eller miljøet.

Vedlikehold
Den malte overflaten vil nå sin endelige slitasje- og
kjemiske motstand ca. 1 uke etter overflatebehandlingen.
Unngå rengjøring i løpet av denne tiden. Rengjør
overflaten med en børste, mopp eller støvklut. Skitne
overflater kan rengjøres med en industrivaskemaskin og
en nøytral (pH 6–8) vaskeoppløsning.

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.
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