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Opbygningsanbefaling:

Denne specielle overfladebehandling foregår oftest på mineralske
undergrunde (betongulve). Det er vigtigt, at undergrunden er tør og fri for
urenheder.
Hvis metalliske undergrunde bliver overfladebehandlet, gælder
anbefalingerne i de tekniske datablade for grunderne.
Grunding:
mineralske undergrunde:

metalliske undergrunde:

Tørfilmslagtykkelse:

Permafleet® EP
Grundfylder 4400
PercoTop® Grunder 040
eller Permafleet® EP
Grundfylder 4400
40 - 80 µm afhængig af
undergrunden

Dæklak:
Alle 2K-dæklakker i PercoTop® Serien kan anvendes til denne
speciallakering.
Dæklakken blandes med 10 % (vægt) Multitex Additiv 200.
Derefter blandes med hærder iht. ATIen og eventuelt tilsættes fortynder.
Valget af sprøjtedyse ændres ikke ved tilsætning af additivet.

Tørfilmslagtykkelse:

50 - 60 µm

Testmetode

Et uafhængigt forskningsinstitut har testet prøver af produktet iht. DIN
51130, der er en standard vedrørende skridsikre egenskaber, arbejdsrum
og arbejdsområder med forhøjet skridfare.

Resultat:

Disse overflader opnåede en vurderingsgruppe: R 11

Eksempler på anvendelse:

Udendørs indgangspartier
Udvendige trapper
Overdækkede læsseramper
Vaskehaller
Laboratorier
Rum til produktion af brødprodukter
Kølehuse til indpakkede varer
Mere præcise informationer findes i GUV-R 181.
Regler om sikkerhed og sundhed.
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Information
Ovenstående oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag. Denne information skal revideres, såfremt nye erfaringer bliver disponible. Alle
data omfatter de normale produktegenskaber og gælder kun for det pågældende materiale; dataene gælder ikke i kombination med andre
materialer, additiver eller andre processer, medmindre det er udtrykkeligt angivet. De angivne data skal ikke ses som fastsatte
specifikationsgrænser eller alene danne grundlag for forarbejdningen. De er ikke beregnet til erstatte nogen form for test eller prøve, som kræves
for at fastslå,om materialet er egnet til det specielle formål. Da producenten ikke kender alle de aktuelle betingelser på værkstedet, giver
fabrikanten ingen garanti og påtager sig intet ansvar i forbindelse med enhver omgang med disse informationer. Intet i dette datablad skal
betragtes som en tilladelse til eller en anbefaling til at krænke nogen patentrettigheder.
Dette datablad erstatter alle forrige versioner.
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