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Klarlak EP-V
Produktbeskrivelse:
Hagmans klar lak EP-V er en vandbaseret, klar
tokomponentsepoxylak.
Anvendelsesområde:
Hagmans klar lak EP-V anvendes til lakering af
mønstrede gulve og til forstærkning af overfl aden
på vådrumsvægge af bl.a. latex.
Tekniske oplysninger:
DiffusionsModtagelig for vanddamp.
egenskaber:
Tæthed:
A: 1.05, B: 1.05
Brugstid:
Maks. 4 time.
Hærdningstid: Regn med ca. 10 timers hærdning
inden den næste påføring. Vent
dog ikke længere end højst 24
timer. Det færdiglakerede gulv kan
bruges efter ca. 24 timer og opnår
fuld slidstyrke efter 5-7 døgn. OBS!
Gulvtemperaturen må ikke være
under +12°C.
Glansværdi:
Ca. 90, højglans.
Brandfarlighed: Ikke brandfarlig.
Materialeforbrug:
Ca. 0,12 kg/påføring. 1 kg rækker
til ca. 8 m2.
Tørstofindhold: 57 %. 1 lakering giver 50-60 my
(svarer til 5-6/100 mm).
Holdbarhed:
Farve:

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.
Påføring:
Med pensel eller rulle. Sørg for god ventilering, så
vandet fordamper, inden lakken er hærdet. Ved en
luftfugtighed over 85 % kan der dannes en mat og
skjoldet overfl ade. Det er vigtigt at påføre lakken i
et jævnt og tyndt lag. Ved påføring af for megen
lak er der risiko for, at vandet ikke fordamper.
Påfør aldrig mere end maksimalt 125 g/m2 = 8
m2/kg og lad være med at lakere oven på en våd
belægning. Pensler og andre redskaber bør
rengøres i vand.
Emballage:
Varenummer:
39041 3 x 1 kg
39042 4 kg
39044 10 kg
PR-nr.
Komp. A
Komp. B

996945
1863298

1 år. Opbevares frostfrit.
Transparent.

Forberedelse:
Fjern snavs og forurening. Anvend gerne
rengøringsmaskine og skurebørste sammen med
en støvsuger.
Hagmans ”Golvrent” gør rengøringen nemmere.
Når man maler over en eksisterende farve, skal
overfl aden matslibes, og al løstsiddende maling
skal fjernes.
Brugervejledning:
Blandings1 del komponent A (vægt)
forhold:
1 del komponent B (vægt)
Tilsætning:
Kan tilsættes vand, men an-vendes
normalt uden.
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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
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>2,0 N/mm2
< 3000 mg
Klasse I
Klasse I

