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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

EFAdeck® EP 406 Primer
Type:

2 komponent epoxy primer. Blandes før brug med EFAdeck® EP 406 Hærder.

Anvendelse:

Anvendes som primer direkte på beton inden viderebehandling med EFAdeck® EP
405 Belægning.

Egenskaber:

God vedhæftning til beton. Aftræksstyrke: >1,5 N/mm2(betonbrud).

Tørstof:

100 % vægt

Forbehandling:

Gulvet SKAL være RENT og TØRT - max. 10 % fugtighed. Er gulvet vingeglittet, så
overfladen er meget tæt, anbefales en grundig slibning. Betonoverfladen skal være ren
og nyslebet samt fri for diverse urenheder i form af olie, silikone samt gamle
overfladebehandlinger. Betonoverfladen forberedes bedst ved slyngrensning, fræsning
eller slibning med diamantsliber. Efter slibning skal overfladen støvsuges, således den
er fri for støv og løse partikler.

100 % volumen

Brugsklar blanding: Ja

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Spartel

Ufortyndet

Rulle

Ufortyndet

Fortyndere

Produktet påføres bedst med spartel eller rulle og kan evt. afsandes.
BLANDINGSFORHOLD:
Blandes med EFAdeck® EP 406 Hærder i forholdet 1,5 : 1 (vægt)
POTLIFE:
30 minutter ved 20°C
Tørring:

Kan overmales efter
Kan overmales efter - lav
temp.
Overmales inden
Overmales inden - lav
temperatur
Gennemhærdet

Tørretid:
12 timer 20 °C
1 døgn 10 °C

Lagtykkelse - tør film:
300 - 400 gram / m²
300 - 400 gram / m²

2 døgn 20 °C
4 døgn 10 °C

300 - 400 gram / m²
300 - 400 gram / m²

1 uge 20 °C

300 - 400 gram / m²

Anbefalet lagtykkelse:

Vådfilm:

300 µm

Rækkeevne:

Teoretisk:

3 m²/ltr.

Lagring:

Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed:

24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Maleværktøj kan rengøres med Universalfortynder 0700-68013.

Bemærkninger:

Hvis der går for lang tid inden overmalingen, kan man risikere at toplaget ikke vil binde
på grundingen. I dette tilfælde anbefales det at slibe gulvet. (se punktet Tørring) Hvis
rummet skal opvarmes, må dette ikke ske med olie/gas fyr, da disse udleder CO2, som
risikerer at medføre overfladedefekter efter hærdning.

Tørfilm:

300 µm

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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