
Epx-V Primer Komp
A

Tröttnat på den grå och trista färgen på
betongen? Grunda med EPX-V Primer innan du
målar om den för ett lyckat resultat. Beckers
EPX-V Primer är en matt 2-komponent
epoxiprimer som används som
grundfärg/vidhäftningsprimer på gamla och nya
obehandlade betongytor, keramiska och
glansiga underlag inomhus. Den kan också
användas till att grunda tidigare epoximålade
golv som ska färdigbehandlas med EPX-V
Golvfärg. Färgen torkar snabbt och går att måla
över redan efter två timmar. EPX-V Primer
Komponent A används tillsammans med EPX-V
Primer Komponent B.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
7 - 10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTYG
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur

BINDEMEDEL
Epoxi

VOC
Gränsvärde (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktens VOC <
140 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Användas som grundfärg och vidhäftningsprimer på t ex betong
Ger mycket god vidhäftning på hårda ytor
Torkar snabbt och är övermålningsbar efter 2 timmar
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Förberedelse av ytor
BETONGGOLV: Nya betonggolv bör vara 1 månad gamla,
yttorra och fria från fett, damm och lösa partiklar.
Betongen får inte vara utsatt för tillskjutande fukt eller
vattentryck och ska ha en relativ fuktighet under 93%.
Eventuell cementhud avlägsnas med maskinslipning,
fräsning eller betning med saltsyra. Vid betning blanda 1
del saltsyra med 4 delar vatten. Låt lösningen verka i 15
minuter. Skölj noga av lösningen med ljummet vatten
och låt golvet torka. 

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Det gamla färgskiktet måste
vara väl förankrat i underlaget. Fett, olja och dyl.
avlägsnas. Blanka ytor mattslipas.

Måla
Blandning: 3 delar EPX-V Primer Komponent A blandas
med 1 del EPX-V Primer Komponent B. Tillsätt 20%
vatten. OBS! Blanda mycket väl i ca 2 minuter, gärna med
en lågvarvig borrmaskin. Efter tillsatt härdare har
produkten 1 timmes brukstid, pot-life, och är därefter
obrukbar. 

Dela inte en förpackning, Bristfällig omrörning eller
felaktigt blandningsförhållande kan orsaka dålig
härdning och försämrat färgskikt. 

Applicering: Stryk 1-2 gånger beroende på underlagets
beskaffenhet. För bästa vidhäftning mellan skikten måla
nästa skikt inom ca 24 timmar. Verktygen bör vara av
engångskaraktär då lågmolykylär epoxi är
allergiframkallande innan härdning.

Viktigt
EPOXIPRODUKT. Arbetsmiljöverkets gällande
författning "Härdplaster" skall följas. 

Se varningstext på burken. Se även varningstext
gällande EPX-V Primer Komponent B. 

Under målning och härdning bör golvets yttemperatur ej
vara lägre än +10°C. Vid lägre temperatur förlängs
torktiden. 

Brukstid (pot-life): Blandningen skall förbrukas inom ca 1
timme vid +23°C, därefter är blandningen obrukbar. 

Rengör ej verktyg, kasta dessa efter användning.
Rengöring av verktyg kan innebära hudkontakt vilket
skall undvikas. 

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

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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