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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

Efadeck® Prestige Hurtig Komp. I 0457

Type: 2 komponent polyaspartic belægning til beton . Blandes før brug med Efadeck® 

Prestige Hærder 0610-17086 i forholdet 1,5:1 (vægt). Efadeck® Prestige Hurtig er 

glasklar, men kan indfarves til ønsket farve.

Anvendelse: Efadeck® Prestige Hurtig kan bruges både som primer og toplak, men kan også 

anvendes til limning af sten eller andet materiale. Efadeck® Prestige Hurtig kan også 

anvendes som ekstremt hurtigtørrende primer under f.eks.Efadeck® Epoxy.

Egenskaber: Vejrbestandig og slidstærk. Lysægte og kan derfor bruges, hvor man ønsker en 

gulningsfri overflade i f.eks. udstillingslokaler. Høj slidstyrke, god vand- og 

kemikaliebestandighed. Ekstremt hurtig gennemhærdning hvilket bevirker, at man kan 

påføre 3 lag samme dag.

Tørstof: 100 % vægt 100 % volumen

Forbehandling: Undergrunden skal være ren og støvfri.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Tandspartel -Ufortyndet

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

Pot-life: 10 min.Brugstør 2 timer 20 °C

Pot-life: 10 min.Kan overlakeres efter 1 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Grunder:

Tidligere behandlet beton / Ikke stærkt sugende beton:

1x Efadeck® Prestige Hurtig 0457

Ubehandlet beton / Stærkt sugende beton:

1-2x Efadeck® Betonimprægnering 0527 (afhængig af betonens sugeevne)

Toplag:

1-2x Efadeck® Prestige Hurtig 0457 eller 1-2x Efadeck® Prestige 0458

Anbefalet lagtykkelse: 1.000 µmVådfilm: Tørfilm: 1.000 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 1 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

Bemærkninger: OBS! Hvis man skal påføre Efadeck® Prestige Hurtig på flydebeton, kontakt da vor 

tekniske afdeling for råd og vejledning inden start.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets 

egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til 

en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser.
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