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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Efadeck® H2O Gulvmaling 0567
Type:

Vandfortyndbar maling på basis af urethan- og acryldispersion.

Anvendelse:

Overfladebehandling af træ- og betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri
overflade.

Egenskaber:

God vedhæftning til træ og beton. Kan anvendes på tidligere malede gulve uden risiko
for opkogning.

Tørstof:

46 % vægt

Forbehandling:

TRÆGULVE: Gulvet skal være rent, støvfrit og fri for fedt og sæberester. Vask med
grundrens eller FAXE Trærens. Lakeres der flere gange, bør der slibes let mellem
lagene.
BETONGULVE: Gulvet skal være rent og støvfrit. Hvis gulvet er glittet, således at
overfladen er meget tæt, anbefales først en grundig slibning. Herefter påføres
Efadeck® H2O Gulvmaling - 1. gang fortyndet med 10 % vand - 2. gang ufortyndet.

37 % volumen

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Pensel og rulle

Ufortyndet

Fortyndere

Rengøring af maleværktøj og evt. fortynding kan gøres med vand.
Tørring:

Støvtør
Berøringstør
Kan overlakeres efter

Tørretid:
1 time 20 °C
4 timer 20 °C
4 timer 20 °C

Lagtykkelse - tør film:
30 - 50 µm
30 - 50 µm
30 - 50 µm

Anbefalet lagtykkelse:

Vådfilm:

40 µm

Rækkeevne:

Teoretisk:

9 m²/ltr.

Lagring:

Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage.

Bemærkninger:

Kvaliteten kan erstatte f.eks. Efadeck® Alkyd Gulvmaling 0152. Hvis Efadeck® H2O
Gulvmaling påføres ovenpå tidligere malede gulve med f.eks. Efadeck® Alkyd
Gulvmaling 0152 skal der matslibes.

Tørfilm:

110 µm

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets
egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til
en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.
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