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TRESTJERNER SIGURAL EPOKSY GULVMALING
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
2-komponent, vanntynnbar epoksymaling med fremragende slitestyrke og kjemikaliebestandighet for
innendørs bruk. Produktet består av består av en pigmentert herderdel og en epoksydel som blandes
sammen.
Produktet gir en meget god beskyttelse mot mekanisk slitasje, vannsøl, oljer og kjemikalier.

Bruksområder:
Produktet benyttes på mur og betongflater i vaskerom, fyrrom, kjeller, trapper, garasjegulv, lagerhaller,
industrigulv, verksted- og næringsmiddelindustri, bensinstasjoner og gulv og vegger i landbruket.
Produktet kan påføres på egnet, trykkfast, avrettingsmasse.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________
Forbehandling:

Flaten må være fri for fett og oljer. Tidligere malte flater avfettes med
Butinox Kraftvask og mattslipes.
Nystøpt gulv må tørke i minimum 2 mnd før behandling (1 uke pr.
cm betongstøp), og relativ fuktighet i betongen må være under 85
%. Nystøpt eller ubehandlet gulv må maskinslipes eller syrevaskes
for å fjerne slamlag og eventuell membranherder. Ved syrevasking
benyttes10-15 % saltsyreoppløsning. La virke i 15 min og skyll godt
med rent vann. Syrevasking må ikke foretas på gulv uten avløp eller
mulighet for god utskylling. Alternativ til syrevasking er
maskinsliping.

Bruksmåte:

Hell del B opp i del A. Rør godt om, og vent ca. 10 min før
blandingen tas i bruk. Blandingen må brukes innen 1,5 time.
Påfør først malingen med en flat pensel langs kanter. Mal deretter
resten av gulvet med en korthåret rull eller pensel.
Underlaget og luftens temperatur bør være min. +15 C ved bruk og
under herding.
På stålglattet, hard betong grunnes det med 1 strøk fortynnet Sigural
i ønsket farge (tynnes ca. 10% med vann etter sammenblanding av
A + B komponent); – deretter 2 strøk ufortynnet Sigural.
På løsere, sugende puss og betongflater grunnes det med Sigural
Klar Grunning og 2 strøk Sigural i ønsket farge
Det skal gå minst 12 timer, men ikke mer enn 48 timer mellom
strøkene. Går det mer enn 48 timer mellom strøkene må gulvet
mattslipes før overmaling.

Blandingsforhold (Del A:B)

Vekt: 2,4 : 1
Volum: 2,2 : 1

Påføringsmetode:

Rull el. pensel.
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Anbefalt forbruk:

5–8 m2/ltr. pr strøk, avhengig av underlaget.

Litervekt:

1,2

Volumtørrstoff (i %):

49 ± 2

Tørketider (23 C, 50 % R.H.):

Overmalbar: 12 timer. Må overmales innen 48 timer.
Brukstørr: 24 timer
Tyngre belastninger: Ca. 48 timer

Glans (v/ 60 ):

Blank (50–70)

Tynning / rengjøring:

Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.

Emballasje / baser:

1 og 3 L Del A+B; Grunning, Antikkhvit, Skygrå, Varmgrå og Grå
6,2 L Del A; Skygrå og Varmgrå
3 L Del B

Avfallshåndtering:

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for
avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Brukstemperaturer høyere enn +15 C
sikrer raskere herding og optimal slutthardhet. Sørg for god utlufting
under herding av filmen. Tørketiden påvirkes vesentlig av endret
temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. På underlag som er tidligere
behandlet med en ikke alkalifast olje eller alkydmaling kan en
forsåpning oppstå. Malingen vil da herde dårlig og slippe fra
underlaget. Benytt beskyttelseshansker; unngå hudkontakt.
Sørg for å benytte samme produksjonsnummer på samme gulvflate,
for å unngå fargeforskjeller.
TreStjerner Sigural Klar Grunning har en svak gul egenfarge, og skal
ikke benyttes som toppstrøk.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/j): 140 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 140 g/l VOC.
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