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Förarbeten 
Betongytor skall vara minst 14 dagar gamla.  

Ytan som skall beläggas skall ha en ytdraghållfasthet 

på minst 1,5 MPa. Se NM Arbetsbeskrivning för 

kontroll av betongens ythållfasthet. 

 

Betongytor skall stålkuleblästras eller slipas så att 

cementhud och löst sittande material tas bort. 

Eventuell tidigare beläggning bör avlägsnas. Allt 

slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning. 

Animaliska och vegetabiliska fetter, mineraloljor och 

fett avlägsnas på lämpligt sätt. 

 

Primering 
Innan primering skall ytan kontrolleras så att 

underlagets temperatur är minst +10°C.  

 

Blanda NM Grundering BP 50 Super noga med NM 

Härdare 50 i rätt proportioner. Grundera till mättad 

yta med hjälp av roller eller gummiraka. Se till att inga 

”pölar” eller torra ytor finns. Hela ytan skall ha ett 

likformigt utseende. Om fuktvandring pågår i 

betongen, skall primeringen utföras tre gånger. Se 

vidare kap. ”Ytpreparering” i NM Epoxihandbok 

angående betongens fuktighetsgrad. 

 

Låt härda över natt med god ventilation, RF får ej 

överstiga 80% vid golvnivå. 

 

Alternativ primer är NM Grundering 560. Se datablad. 

 

Avjämning 
Svackor och ytskador skall avjämnas. Blanda först NM 

Epoxi Klar 948 noga med NM Härdare 957 i rätt 

proportioner. Tillsätt därefter kvartssand 0-0,3 mm i 

proportionerna 150 viktdelar epoxiblandning till 200 

viktdelar sand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beläggning 
Innan beläggning skall ytan kontrolleras så att yt-

temperaturen är minst +12°C. 

 

NM Golv 100 blandas noga med Härdare 45 i rätta 

proportioner. NM Golv 100 påförs golvytan med hjälp 

av NM Elitläggare, stiftraka eller läggstål. Se 

Arbetsbeskrivning NM Elitläggare. 

 

Mängd påförd massa beror på slutlig skikttjocklek, 

dock minst 5,25 kg/m
2
. 

 

Om luftblåsor kvarstår i ytskiktet 30-40 minuter efter 

läggning, kan beläggningen piggrullas. Använd spikskor 

och piggrulle med 11 mm piggar. 

 

Flingor 

I den ännu blöta beläggningen ströas NM Färgflingor i 

önskad kulörblandning. Låt härda.  

Efter härdning lackas ytan med en mohairroller.  

Alternativa lacker är: 

NM Lack 10 PD 

NM Lack 200 / NM Lack 200 Matt 

NM Lack 415 

 

Halkskydd 

Halkskydd kan utföras genom att strö i NM Halkskydd 

035 i den ohärdade ytan.  

Normal åtgång är ca 100 g/m
2
. 

 

Låt härda. 

 

För maximal styrka, reptålighet osv. bör golv-

beläggningen få möjligheten att härda i ytterligare 

några dygn innan golvytan belastas maximalt. 

Härdningstiden är beroende av underlagets 

temperatur. 

 

Golvet är nu färdigt att ta i bruk. 

 

Övrig teknisk information, se datablad. 
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Allmänt 
Denna arbetsbeskrivning är ett förslag på hur 

produkten skall läggas för bästa slutresultat. Alla 

omnämnda produkter är en blandning mellan en bas 

och en härdare om inte annat anges. För 

blandningsförhållanden och övriga data hänvisas till 

aktuellt datablad eller etikett. Vid frågor, kontakta 

inköpsställe eller Nils Malmgren AB 

Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.  

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som 

data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida 

och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom 

områden som vi inte känner till. Användaren skall själv 

utvärdera produkterna för sitt användningsområde 

och vi garanterar endast materialegenskaperna. 

Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat 

för varje produkt. 

 

Kvalitetssäkring: 

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett 

där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den 

används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren 

AB, telefon 0303-936 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Beläggningskrav: 

Ytdraghållfasthet:  >1,5 MPa 

Yttemperatur:   >12°C 

Max RF i luft:   80% 

 

Blandningsförhållanden på ingående komponenter. 

 

NM Grundering BP 50 S 100 viktdelar 

NM Härdare 50  200 viktdelar 

 

NM Grundering 560 A 100 viktdelar 

NM Härdare 560 B 60 viktdelar 

 

NM Epoxiklar 948 100 viktdelar 

NM Härdare 957 50 viktdelar 

 

NM Golv 100  100 viktdelar 

NM Härdare 45  11 viktdelar 

 

NM Lack 415  100 viktdelar 

NM Härdare 413 50 Viktdelar 

 

NM Lack 10 PD  enkomponent 

 

NM Lack 200 / Matt enkomponent 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


