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Hagmans sortiment för golv ger professionella målerier kvali-
ficerade produkter och system för olika typer av golvmålning. 
Genom att ta del av Hagmans mångåriga erfarenhet och om-
fattande materialkunskap inom golvområdet samt utföra en 
behovsanalys (se nedan) kan du säkerställa att du uppnår ett 
så bra resultat som möjligt.
 
Behovsanalys:
Börja alltid med att fråga användaren av golvet vilka krav 
på funktion och utseende som finns. För att kunna välja rätt 
målningssystem måste följande beaktas:
1. Vilka mekaniska påfrestningar förväntas? Ex. trucktrafik   
   eller intensiv gångtrafik?
2. Vilka kemiska belastningar förväntas? Ex. syror, alkalier,       
   lösningsmedel, oljor eller hett vatten?
3. Vad är kundens önskemål? Ett ofärgat, enfärgat eller       
   dekorerat golv?
4. Vilka krav ställs på städbarhet, halkskydd, ljusreflektion,  
   glans mm?

Val av målningssystem:
Hagmans målningssystem sträcker sig från enklare damm-
bindning till målning med epoxifärg. För ännu mer krävande 
miljöer erbjuder Hagmans ett brett sortiment av olika belägg-
ningar. Hagmans golvprodukter är i första hand utvecklade 
för betonggolv men kan även användas på golv av trä eller 
fiberplattor. För att uppnå fullgod härdning ska golvtempe-
raturen inte understiga +10oC. Vi rekommenderar en tempe-
ratur på +15oC eller högre. Lägre temperaturer ger längre 
härdningstid.

MÅLNINGSSYSTEM/FÖRARBETEN

FörarbetenMålningssystem Golvspackel Dammbindning 1K

SPACKEL, DAMMBINDNING 
& SPÄRRGRUND

Golvimpregnering EP-V

Golvimpregnering EP-V

Blank tvåkomponent vattenspädd epoxilack lämplig för damm- 
bindning och impregnering framförallt på betonggolv.

• Diffusionsöppen
• Kan målas på nygjuten betong efter en vecka
• Brukstid hela 2 timmar

Oljeätare

Oljefläckar

Ingen färg kan kompensera ett dåligt underlag eller brist-
fällig förbehandling. Golvytan måste alltid vara ren och fast 
innan du börjar måla. Ny betong har ett ytskikt av cementhud 
med dålig hållfasthet. Detta skikt måste du först avlägsna 
genom t.ex. diamantslipning, blästring eller syrabetning med 
saltsyra.

Spärrgrund

Förarbeten
• Lös färg avlägsnas
• Rengöring
• Nedmattning
• Syrabetning alternativt
   diamantslipning av ytan

Checklista underlag
• Temp. på golvet och i luften?
• Fukt i underlaget?
• Sprickbildning?
• Underliggande håligheter?
• Vad finns på golvet idag?
• Avlägsna betonghud?
• I vilken miljö ska golvet ligga?
• Vilken trafik utsätts golvet för?

Diamantslipning

En skonsam och kraftfull rengöringsprodukt som bryter ner 
oljerester.

• Sanerar problematiska oljefläckar på betongytan
• Skapar förutsättningar för vidare behandling av ytan, tex.  
   målning

För en dammfri miljö används med fördel vår färglösa vatten-
burna dammbindare/primer för betong och andra mineraliska 
underlag. Produkten används både in- och utomhus.

• Släpper ut markfukt
• Skapar en skyddande yta på betongen
• Kräver ett sugande underlag
• Används med fördel som grund till samtliga målnings-     
   system
• Tillåter alla typer av fortsatt behandling av ytan (= övermål- 
   ningsbar)

Dammbindning 1K

Vattenburen grundfärg för trä.

• Reducerar risken för missfärgningar från kvistar, lignin,      
   gammalt gulnat trä m.m
• Övermålas med vattenburen färg, ex. EP-V eller 1K
• Övermålningsbar efter 8 h (vid +20°C och 60% RF)
• 1-2 strykningar beroende på underlag

Spärrgrund

Häftprimer EP

Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxigrund som säkrar vid-
häftningen av målning och beläggning. Kan även användas 
som spackel ihop med Microtalk.

• Tätar porer i underlaget
• 100% torrhalt • Brukstid 35 min

Golvspackel

Mycket starkt tvåkomponent golvspackel, perfekt för lagning 
av sprickor/hål i betong, puts, sten, trä, fiberplattor, metall mm.

• Kan användas för limning
• Mycket stark i både tunna och tjocka skikt
• Sjunker eller krymper ej 
• Brukstid 20 min
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Golvfärg 1K. Se kulörkarta för exakta nyanser. Närmaste NCS gäller 
för de flesta av Hagmans standardkulörer. Utöver dessa kan vi även 
nyansera de allra flesta kulörer enligt NCS färgkarta.

MÅLNING

Golvfärg EP-VGolvfärg 1K Golvfärg HP

MÅLNING

Tvåkomponent vattenburen epoxifärg som kan appliceras i 
tjockare skikt. Främst avsedd för betonggolv men kan även 
användas på golv och väggar av trä eller fiberplattor. Lämplig 
i källare, garage och medeltung trafik inom industri, handel 
och lantbruk.

• Kemikaliebeständig
• Brukstid 1,5 timmar
• Målning på nygjuten betong efter en vecka
• Kan användas som beläggning ihop med Myanit eller      
   Epoxisandfiller
• Appliceras i två skikt
• Glans ca 65 (vid Tjockfilmsmålning 
   sjunker glansgraden)

Gym

Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxifärg för tunnskiktsbe-
läggning/tjockfilmsmålning på betonggolv. Lämplig till med-
eltung trafik inom industri, handel och lantbruk.

• Hög kemikaliebeständighet (se hemsida)
• 100% torrhalt
• Obehandlade betonggolv grundas först med Hagmans      
   Häftprimer EP eller Hagmans Golvfärg EP-V
• Brukstid 30 minuter
• Glans ca 90

Industri

Tjockfilmsfärg EP-V

Tjockfilmslack EP

Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack. Används som 
klisterskikt och lack på färgsandsgolv t.ex. i garage och industri.  

• Tät, kemikaliebeständig topplackning av EP-V-målade      
   golv och flinggolv 
• 100% torrhalt
• Brukstid 35 minuter
• Glans ca 90

Tjockfilmsfärg EP-V. Se kulörkarta för exakta nyanser. Närmaste NCS 
gäller för de flesta av Hagmans standardkulörer. Går att beställa även 
i specialkulörer, kontakta oss för mer information.

Golvfärg HP. Se kulörkarta för exakta nyanser. Närmaste NCS gäller 
för de flesta av Hagmans standardkulörer. Går att beställa även i spe-
cialkulörer, kontakta oss för mer information.

Scanna qr-koden för att se 
filmen ”Tjockfilmsfärg EP-V”.

Klarlack EP-V

Tvåkomponent vattenspädd epoxilack för lackning av ex. 
flinggolv.

• Förstärkande lack på t. ex. latexmålade våtrumsväggar      
   och dylikt
• Brukstid 4 timmar
• Kemikaliebeständig
• Glans ca 90

Industri

Tvåkomponent vattenburen epoxifärg. Främst avsedd för be-
tonggolv men kan även användas på golv och väggar av trä 
eller fiberplattor. Lämplig i källare, garage och lätt till medel-
tung trafik inom industri, handel och lantbruk. 

• Brukstid 2 timmar
• Målning på nygjuten betong efter en vecka
• Kemikaliebeständig
• Diffusionsöppen
• Glans ca 80

Lager/Industri

Golvfärg EP-V. Se kulörkarta för exakta nyanser. Närmaste NCS gäller 
för de flesta av Hagmans standardkulörer. Utöver dessa kan vi även 
nyansera de allra flesta kulörer enligt NCS färgkarta.

Scanna qr-koden för att se filmen ”Garagesystem”.

Slitstark och lättarbetad enkomponent, polyuretan/akrylat-
baserad färg för golv och väggar in- och utomhus. Används 
oftast på betong men fungerar även på andra underlag. 
Lämplig till ex. trappor, källare, balkonger eller handel med 
lättare trafik.

• Diffusionsöppen och kulörbeständig
• Målning på nygjuten betong efter en vecka
• Vattenburen och snabbtorkande
• Ytor in- och utomhus (OBS! På underlag av trä endast inom-  
   hus! Vid obehandlad träyta rekommenderas Hagmans Spärr-  
   grund) 
• Glans 40

Källare/Balkong

Vattenburen och slitstark enkomponent klarlack för in- och 
utomhusbruk. Lättanvänd och snabbtorkad produkt där det 
behövs extra skydd ex. i trappor och källare samt till flinggolv. 

• Gulningsbeständig
• Snabbtorkande
• Reptålig
• Baserad på en polyuretan/akrylat-dispersion
• Ytor in- och utomhus (OBS! På underlag av trä endast inomhus!
• Glans 20, 40 och 90

Klarlack 1K Topplack PU 4020

Enkomponent slitstark uretanklarlack. Används till golvfärger 
utomhus, underlag med höga krav på ljusbeständighet och 
reptålighet samt till toppning av fling- och färgsandsbelägg-
ningar.

• Mycket bra ljus- och glansbeständighet
• Mycket reptålig
• Glans ca 90
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SPECIALSYSTEM

Linjefärg 1KFlinggolv Microperl Halkskydd

HALKSKYDD

• Färdigblandade färgkombinationer enligt färgkarta
• Dekorativa golv i kombination med Golvfärg EP-V samt     
   Klarlack EP-V alternativt Golvfärg 1K samt Klarlack 1K

Linjefärg 1K

Upplyst utrymme

• Vattenburen enkomponent polyuretan/akrylat-baserad
• Kan med fördel klarlackas med en- eller tvåkomponent       
   lack för ökad slitstyrka
• Snabbtorkande

Garage/Källare

• Kompakta glaskulor som strös i den färska EP-V- eller EP- 
   färgen alt. lacken 
• Ger ett markant halkskydd 

Microperl halkskydd Sand 18V halkskydd

Sand 18V Halkskydd

Grå Färgflingor 9303

Blå Färgflingor 9424

• Ljus, färglös kvartssand 
• Blandas i Golvfärg EP-V- eller Golvfärg 1K-färgen
• Ger ett finkornigt halkskydd 

Välj rätt produkt för underlaget
Garage/Källare/Badrum/Tvättstuga

Färgsandgolv & Hjulspår

• Färdigblandade färgkombinationer enligt färgkarta 
• Slitstark beläggning i kombination med Golvfärg EP-V      
   samt Tjockfilmslack EP

Hagmans Hjulspår säljs i en komplett låda bestående av Hag-
mans Färgsand och Hagmans Tjockfilmslack EP samt sand-
papper och tejp. Innehållet i lådan är beräknat att räcka till 2 
hjulspår som är 0,4 m breda och 5 m långa.

Garage

Efterlysande pigment

Tillsammans med Hagmans Tjockfilmslack EP ger pigmentet 
en efterlysande färg/lack som används vid ex. målning av lin-
jer för utrymningsvägar. En blandning av 1 kg pigment och 1 
kg Tjockfilmslack EP räcker till en 10 cm. bred och ca 65 m. 
lång, målad linje.

• Laddas av både naturlig och artificiell belysning
• Lyser länge (mer än 60 min)
• Ger ökad säkerhet vid utrymning/strömavbrott

Mörklagt utrymme

Inomhus Utomhus ca Åtgång
Hagmans produkt Garage Lätt 

industri
Medeltung

industri
Handel Lantbruk Tvättstuga Bostad Källare Trappa Balkong per m²/kg/l

och strykning

Oljeätare x x x x x x x x x x
Golvspackel x x x x x x x x x x
Häftprimer EP x x x x x x 3 m²/kg
Golvimpregn. EP-V x x x x x x 8 m²/kg
Dammbindning 1K x x x x x x x x 6-8 m²/l
Spärrgrund x x 8 m²/l
Golvfärg 1K x x x x x x 10 m²/l
Klarlack 1K x x x x x x x 10 m²/l
Golvfärg EP-V x x x x x x x x 8 m²/kg
Klarlack EP-V x x x x x x x x 8 m²/kg
Golvfärg HP x x x x x 3 m²/kg
Topplack PU 4020 x x x x x x x x x x 8 m²/l
Tjockfilmsfärg EP-V x x x x x x x x 3-8 m²/kg
Tjockfilmslack EP x x x x x x x 2,5-5 m²/kg

x x x x 20-60 m²/kg
Färgflingor x x x x x 20-60 m²/kg

Färgsand/Hjulspår x x x x x x x x x 0,5-0,7 m²/kg
Linjefärg 1K x x x 10 m²/l
Efterlysande pigment x x x se sid. 6
Microperl halkskydd x x x x x x se nedan¹
Sand 18V halkskydd x x x x x x x x se nedan²

¹
 
Microperl halkskydd: 700 gr. räcker till ca. 15-25 m²

² Sand 18V halkskydd: 300 gr. räcker till ca. 4 kg/4 l färg.

Produkterna nedan fungerar i kombination med våra färger/lacker beroende på miljöer/underlag

Scanna qr-koden för att se 
filmen ”Garagesystem”.



KUNDSUPPORT BYGG +46 (0)320-189 10
FAX KUNDSUPPORT +46 (0)320-723 94 
E-POST BYGG infobygg@hagmans.se / förnamn.efternamn@hagmans.se
ÖPPETTIDER MÅN-TORS 08.00-16.00, FRED 08.00-15.00
WEB www.hagmans.com

Hagmans Fogfria Golvbeläggningar 
av Epoxi, Akryl och Polyuretan finns 
för alla typer av miljöer/underlag 
där kraven på hållbarhet, städbar-
het och säkerhet är extra höga.

Vid frågor om Fogfria Golv kontak-
ta Joel Ansorge på e-post:
joel.ansorge@hagmans.se 

FOGFRIA GOLV

7 315070 090602
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