Barrikade®

Barrikade EP-Monodecor
Självnivellerande dekorativ Produkt Data Blad
Epoxi golv system
Produkt beskrivning
Barrikade EP-Monodecor är en
lösningsmedelsfri 2-komponent dekorativ
självutjämnande epoxisystem, vilken erbjuder
en hard, avvisande blank eller matt finish med
god kemikalieresistens och
nötningsbeständighet.
Användningsområden
Barrikade EP-Monodecor är ämnad för nya
och gamla betonggolv, där det finns krav på
hygien, hållbarhet och enkel rengöring.
Rekommenderad där det efterfrågas en
dekorativ finish i exempelvis, korridorer,
entréhallar, utställningslokaler och andra ytor
som efterfrågar dekorativa lösningar.
Förarbete
Ytan skall vara fri från betonghud, olja samt fri
från andra föroreningar som kan äventyra
vidhäftningen. Blästring eller diamantslipning
är att föredra, varpå ytan dammsuges noga.
Blandning
Barrikade EP-Monodecor levereras i enheter
redo att mixa komponent A (bas) och
komponent B (härdare). Rör först ordenligt om
i komponent A till en homogen konsistens,
varefter komponent B blandas i komp A och
mixas flera minuter med en lågvarvig mixer.
Använd handskar och skyddsglasögon. Se till
att lagerhålla komponenterna i rumstemperatur
24 timmar innan användning.
Installation
Primer: Barrikade EP-PB or Barrikade EPBP appliceras med brätte eller roller.
Barrikade EP-SL 2K appliceras med en
distansraka.
För förbättrad reptålighet kan ytan
beläggas med Barrikade StenoLakk eller
Barrikade PU-MW XP om matt yta önskas.
Materialåtgång
Primer: Barrikade EP-BP, ca. 0,25 kg/m².
Barrikade EP-Monodecor, ca3.7 kg/m².

Rengöring
Tvätta händerna med speciell handrengöring
och därefter med tvål och vatten. Verktyg skall
rengöras med lösningsmedel direkt efter
användning.
Hälsa och miljö
Obligatorisk och rekommenderad hantering
skall efterföljas (AFS 2004) samt se
varuinformationsblad för ytterligare
information.
Teknisk Data
Produkt:

2-komponent dekorativ
självutjämnande epoxi.

Densitet::

C.a. 1,85 g/m²

Torrhalt:

100 %

Glans:

Hög

Viskositet:

C.a 3000 cp vid 20ºC

Färg:

Se separat färgkarta

Blandningsförhållande::

A : B = 6,8:1 (Vikt)

Potlife:

45 minuter vid 25°C

Installations
temperatur:

Produkten skall inte
appliceras vid temp
lägre än 12°C.

Torktid:

6-8 timmar

Härdningstid:

7 - 10 dagar vid 20°C.

Förpackning:

20 kg

Lagring/.
hållbarhet

Lagras vid 10 - 20°C I torrt
utrymme I orginalförpackn./
12 månader.

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.

t ansvar begränsas till produktens kostnad
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