Produktdatablad

E1 1-komponents Epoxigolvfärg

Produktbeskrivning

Teknisk data

DRYLOK 1‐komponents Epoxigolvfärg utnyttjar en avancerad epoxiteknologi för att
skydda och försköna interiöra och exteriöra betongytor som garagegolv, betongtrappor,
balkonger, altaner mm i hem och industrimiljö.

Ytfinish
Kulör
Lukt
Brandfarlig
Viskositet
Ph
Filmtjocklek

Halv‐Blank, mellan 55 och 65
Se färgprover
Svag , typisk doft av epoxi
Inte brandfarlig
70 till 75 KU
8 till 9
4 till 5 mil vått

VOC‐halt
Kategori
EU gränsvärde

80 g/l max
A/i
140 g/l

Torktider

vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr
Övermålningsbar:
Gångtrafik
Biltrafik

30 minuter till 1 timma
4 timmar
Lätt 4 timmer, tung 24 timmar
5 till 7 dagar

Förtunning

Förtunnas inte

Täckning

Teoretisk: 10 m2/liter
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och
materialsvinn vid applicering.
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Förberedelser

Ytan måste vara ren från smuts, damm, fett, olja, tvål, vax, betonghud. Ta bort
eventuella fläckar med rengöring avsedd för betong, följ tillverkarens instruktioner.
Skölj noga med mycket vatten och låt torka. Betongen skall ha en sträv yta, som ett
medium slippapper, innan den målas. För betong som har en slät yta använd
högtryckstvätt eller syratvätt, se under Nya/Omålade ytor.

Nya/Omålade ytor

Nylagd betong måste härda i minst 30‐60 dagar. För bästa resultat skall ytan tvättas
med en 75‐120 bar högtryckstvätt för att ta bort formolja och andra föroreningar
efter gjutprocessen. Låt ytan torka helt. För att inte skada betongenytan skall inte
högre tryck än 120 bar användas. Betongen skall kännas som ett 120 korns
slippapper. Testa betongen genom att spraya lite vatten på ytan. Om inte vattnet
sugs upp lätt av betongen krävs att ytan etsas. För att etsa betong skall hela ytan
först blötas med vatten. Använd sedan en minst 15 % saltsyralösning. Saltsyra är
starkt frätande och det är mycket viktigt att leverantörens bruksanvisnning följs.
Saltsyralösning appliceras tills ytan känns som ett 120 korns slippapper. Det kan ta
några appliceringar innan önskat resultat uppnås. Alla rester måste sedan sköljas
bort och betongen torka helt innan applicering av DRYLOK 1‐komp Epoxigolvfärg.

Gammalt, slitet eller
tidigare målade golv

Ta bort flagnande färg och tvätta av all smuts, vax, och olja med ett milt
rengöringsmedel. Skölj noga och låt torka. Mögel skall tas bort med hjälp av en
mögelborttagare. Högtryckstvätta (75‐120 bar) exteriöra golvytor för att ta bort
flagnande och mjölande färg. Låt ytan torka helt.

Applicering

Rör om ordentligt innan och under applicering. Luft‐ och yttemperaturen måste
vara över 10°C. Applicera ett jämnt lager med en 10 mm lugg roller eller en syntet
pensel av god kvalitet. Applicera inte i direkt soljus eller om ytan är varm. Tillåt
första lagret torka 4 timmar innan andra lagret appliceras. 2 lager skall appliceras.
Hög luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden. Det 2 lagret skall
appliceras i 90 grader mot det första lagret för att färgen skall bli enhetlig.
Applicera inte mer än 2 lager.
Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas.

Viktigt

Golv där fukten tränger upp underifrån eller som är konstant fuktiga skall inte
målas.
Åtgärda läckor och skador i ytan genom att laga sprickor med hjälp av DRYLOK Fast
Plug, en snabb sättande hydraulcement.
Skall inte används på tidigare målade ytor där 2‐komponents epoxi har använts.
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Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med
tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och
verktyg innan tvättning. Flytande färgrester lämnas till miljöstation. Väl tömda
brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Lagring

Lagras stående i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid
temperatur mellan 5 och 35°C. Aktas för kyla.

Storlekar

DRYLOK E‐1 Epoxi Golvfärg finns i 3.8 liter förpackning.

Artikel nr

DRYLOK E‐1 Golvfärg Grå
DRYLOK E‐1 Golvfärg Platina
DRYLOK E‐1 Golvfärg Sand
DRYLOK E‐1 Golvfärg Vit

28213
28113
28313
28013

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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