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Produktbeskrivelse: 
Hagmans Gulvfarve EP-V er en tokomponents, 
vandbaseret epoxyfarve. 
 
Anvendelsesområde: 
Hagmans gulvfarve EP-V er primært beregnet til 
betongulve, men kan også anvendes til gulve af 
træ eller fi berplader. Velegnet til gulve i huse/ 
lejligheder, samt gulve som udsættes for trafi k 
inden for industri og handel. Da malingen har gode 
diffusions egenskaber er den velegnet til f.eks. 
kældergulve. 
 
Tekniske oplysninger: 
Diffusions-  
egenskaber:  Gennemtrængeligt for vand i 
 dampfase. 
Tæthed:  A-komp.1,05, B-komp. 1,29 
Brugstid:  2 timer 
Hærdningstid:  Regn med ca.10 timers hærdning 
 inden den næste påføring. 
 Vent dog ikke længere end højst 
 24 timer. Det færdigmalede 
 gulv kan bruges efter ca. 
 24 timer og opnår fuld 
 slidstyrke efter 5-7 døgn. 
 OBS! Gulvtemperaturen må ikke 
 være under +10°C. 
Glansværdi:  Ca. 80 blank. 
Brandfarlighed: Ikke brandfarlig. 
Materiale-  
forbrug:  Ca. 0,12 kg/påføring. 
 1 kg rækker til ca. 8 m2. 
Tørstofindhold: 53 % 
 1 påføring giver ca. 50 my 
 (svarer til 5/100 mm). 
Holdbarhed:  2 år. Opbevares frostfrit. 
 
Forberedelse: 
Et nyt betongulv skal hærde i mindst 1 uge – det 
skal være tørt og rent og fri for olie og lignende. 
Cementoverfl aden skal fjernes f.eks. ved slibning, 
blæsning eller syrebad. Når man maler  over en 
eksisterende farve, skal overfladen matslibes, og al 
løstsiddende maling skal fjernes. 
 
Brugervejledning: 
Blandings- 3 dele komponent A (vægt) 
forhold: 7 dele komponent B (vægt) 

Tilsætning: Ca. 10-20 % vand ved grunding 
på sugende underlag. 
 
Påføring: 
Med pensel eller rulle. Skal påføres ad to omgange. 
Sørg for god ventilering, så vandet fordamper, 
inden farven hærdes. Ved en luftfugtighed over 85 
% kan der dannes en mat og skjoldet overflade. 
Små mængder, op til ca. 1 kg, kan blandes manuelt 
med en rektangulær rørepind. Større mængder bør 
blandes med en elektrisk eller trykluftdrevet 
maskinblander, f.eks. en boremaskine med lav 
omdrejningshastighed, der er udstyret med en 
passende blandevinge. Det anbefales at benytte 
beskyttelse mod stænkning. Pensler og andre 
redskaber bør rengøres i vand. 
 
Bemærk! Tonebase C bør overlakeres med EPV klar 
lak. 
 
Emballage: 
1 kg 4 kg 10 kg 
 
PR-nr. 
Komp. A 696061 
Komp. B 696053 
 
Farver: Se farvekort. Yderligere information findes 
på produktets datablad 
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Produkt til overfladebeskyttelse af beton 
Belægning 

Brandklasse  
Gennemtrængeligt for vanddamp  
Kapillær absorbering og gennemtrængeligt 
for vand  
Vedhæftning  
Slidbestandighed 
Bestandighed mod stærke kemisk angreb 
Slagfast 

Bfl-s1 
Klasse I 

w < 0,1 kg/m2h0,5 

 

>2,0 N/mm2 

< 3000 mg 
Klasse I 

 
Klasse I 
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Fugefrie hærdeplastbelægninger til indendørs 
anvendelse 

(System ifølge produktdatablad- Farvesandgulve) 
Brandklasse  
Frigørende af korrosive emner  
Vandpermeabilitet  
Slidbestandighed  
Vedhæftning  
Slagfast  
Lydisolering  
Lydabsorbering 
Termisk modstand  
Kemisk bestandighed 

NPD 
SR 

NPD 
NPD 
B2,0 
NPD 
NPD 
NPD 
NPD 
NPD 
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