Epx-V Klarlack
Komp B
Ger en tålig yta
Står emot kemiska och mekaniska påfrestningar
Speciellt anpassad för industri, lager, garage och våtutrymmen
Få ett extra slitstarkt golv med epoxilack. EPX-V
Klarlack är en vattenburen 2-komponent
epoxilack avsedd för epoximålade betonggolv
med eller utan golvflingor. Klarlacket är lämpligt
på golv inomhus som ska stå emot kemiska och
mekaniska påfrestningar. Tack vare produktens
särskilda egenskaper används den vanligtvis i
industri, lager, garage och våtutrymmen. EPX-V
Klarlack Komponent B används ihop med EPX-V
Klarlack Komponent A.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
8 - 14 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller

BINDEMEDEL
Epoxi

VOC
Gränsvärde (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktens VOC <
140 g/l.
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Applicera
BLANDNING: 1 del EPX-V Klarlack Komponent B blandas
med 2 delar EPX-V Klarlack Komponent A. OBS! Blanda
ca 2 minuter, gärna med en lågvarvig borrmaskin. Dela
inte förpackningen. Felaktigt blandningsförhållande kan
orsaka dålig härdning. Blandningen skall vara förbrukad
inom 1,5 timmar vid +23°C, därefter är blandningen
obrukbar.
LÄS BRUKSANVISNINGEN PÅ EPX-V KLARLACK
KOMPONENT A.

Viktigt
EPOXIPRODUKT Se varningstext på burken. Se även
varningstext gällande EPX-V Klarlack Komponent A.
Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

