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Barrikade EP-Dekor Vägg Systemdatablad 
Epoximassabeläggning för vägg   

 
 
Systembeskrivning: 
Barrikade EP-Dekor Vägg är ett fogfritt 
beklädningssystem för väggar uppbyggd av 
lösningsmedelsfri, klar två-komponent epoxi, 
färgad sand och en klar epoxi topplack. 
Barrikade EP-Dekor Vägg är en mycket slitstark 
beläggning med god kemikaliebeständighet. Den 
är reptålig och den färgade sanden ger 
beläggningen ett visuellt dekorativt intryck. 
Barrikade EP-Dekor Vägg kan fås i många olika 
färger.  
 
 
Användningsområden: 
Barrikade EP-Dekor Vägg kan användas på nya 
och gamla väggar där kraven på hygien, lätt-
städbarhet, kemikaliebeständighet är viktiga, 
samtidig som det estetiska uttrycket blir 
tillgodosett. Väggsystemet är tänkt att användas i 
både torra och våta miljöer som till exempel: 
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- Livsmedelsindustri 
- Läkemedels industri 
- Tvätthallar 
- Offentliga toaletter 
- Duschar 

 
 
Egenskaper: 
Kemiska: Barrikade EP-Dekor Vägg ger en 
vattentät fogfrie yta med en god beständighet 
mot de flesta kemikalier som alkaliska oljor, fett, 
salt, men har begränsad beständighet mot syror i 
höga koncentrationer. 
 
Mekaniska: Barrikade EP-Dekor Vägg har 
generellt mycket goda mekaniska egenskaper 
och är mycket slitstark. 
 
Förbehandling: 
Underlag som skall behandlas skall vara rena 
och torra, dammfria och utan löst sittande 
material. ojämna underlag spacklas och hål och 
andra defekter repareras. 
 
 
 
 
 
 

 
Uppbyggning: 
Barrikade EP-Dekor Vägg består av en klar 
tixotrop epoxi och färgad sand. Systemet har 
en tjocklek på 1,5 – 2 mm och ytfinishen är 
slät. 
 
Primer:   Barrikade EP-BT 
 
Bindemedel:  Barrikade EP-BT 
 
Topplack:  Barrikade EP-BT 
 
Installationen utförs med en speciellt utvecklad 
metod för vägg och måste utföras av speciellt 
utbildade entreprenörer som följer både  
Hesselbergs anvisningar och arbetar-
skyddsstyrelsens författningssamling  
AFS 2005:18. Härdplaster. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De angivna data, produkternas egenskaper och våra 
anvisningar är baserade på resultat från egna och externa 
laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter.  
Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför 
vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga 
resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras 
Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad
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