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Produktbeskrivning: 
Hagmans Tjockfilmslack EP är en tvåkomponent 
lösningsmedelsfri epoxiklarlack. 
 
Användningsområde: 
Hagmans Tjockfilmslack EP är i första hand avsedd 
för lackning av färgsandgolv. Lämplig även som 
topplack på flinggolv, utförda med Hagmans 
Golvfärg EP-V. En tät, kemikaliebeständig yta med 
hög slitstyrka erhålls med detta skikt. 
 
Teknisk information: 
Densitet:  A-komp: 1,10 
 B-komp 1,03 
Brukstid:  Ca. 35 minuter 
Härdtid  
vid +15°C:  EP kan beträdas efter ca 15 h och 
 uppnår full slitstyrka och kemika-
 liebeständighet efter ca 7 dygn. 
 Lägsta golvtemperatur +10°C. 
Glansvärde:  Ca. 90, högblank 
Materialåtgång: Ca. 0,2 kg/strykning på slät yta. 
 1 kg räcker till ca. 5 m2 
 Ca. 0,4 kg/strykning på färgsand. 
 1 kg räcker till ca. 2,5 m2. 
Volymtorrhalt:  100 % 
Lagringstid:  2 år 
Kulör:  Transparent 
 
Förbehandling: 
Underlaget skall vara torrt och rent från smuts, olja 
och dyl. Vid topplackning av gammal, befintlig färg 
eller lack skall ytan mattslipas före behandling. 
Eventuellt löst sittande färg eller lack avlägsnas och 
vid behov utförs bättringsmålning före lackningen. 
Innan lackning utförs på färgsand, se till att ytan är 
avslipad och noggrant dammsugen. 
 
Bruksanvisning: 
Blandnings-  Komp. A 2 viktdelar 
förhållande:  Komp. B 1 viktdel 
Spädning:  Max. 3% med Cellulosaförtunning. 
 
Applicering: 
Med pensel eller gummiraka i kombination med 
filtroller. För att rationellt kunna fördela lacken på 
större ytor rekommenderar vi att lacken grov-
fördelas med en dubbel läppad skumgummiraka. 
Denna typ av gummiraka har visat sig följa små 

ojämnheter i underlaget bättre än motsvarande 
modell i homogent gummi. Genom att snabbt 
grovfördela lacken på underlaget undviker man 
värmeuppbyggnad i burken som kan orsaka för 
snabb härdning och blåsbildning. Lacken fin-
fördelas därefter med filtroller. Små mängder, upp 
till ca 1 kg, kan man blanda för hand med en 
rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas 
med elektrisk eller trycksluftdriven maskinblandare 
t.ex. en lågvarvig borrmaskin med lämplig bland-
arvinge. Stänkskydd är att rekommendera. Penslar 
och annan utrustning rengörs med 
Cellulosaförtunning. 
 
Förpackningar: 
Artikelnummer: 
38601 1 kg 
38603 4 kg 
38604 10 kg 
38609 300 kg (fat) 
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Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus 

(System enligt produktdatablad-Färgsandgolv) 
Brandklass  
Frigörande av korrosiva ämnen  
Vattenpermabilitet  
Nötningsbeständighet 
Vidhäftning 
Slaghållfasthet  
Ljudisolering 
Ljudabsorption  
Termiskt motstånd  
Kemisk Beständighet 
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