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ÖVERSIKT AV PRODUKTER/KOMPONENTER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Antistatprimer Pigmenterad, löningsmedelsfri, 2-komponent epoxi. Används som pri-
merskikt för avledning av elektriska spänningsfält vid antistatbeläggning.

Beläggningsfärg EP Lösningsmedelsfri, 2-komponent epoxiprodukt. Självutjämnande 2-3 mm
eller Högfylld 4-6 mm.

Golvimpregnering Klar, vattenburen, 2-komponent, epoxilack. Lämplig till dammbindning
EP-V av nya betonggolv (1 behandling) eller impregnering (2 behandlingar).

Golvfärg EP-V Pigmenterad, vattenburen, 2-komponent, epoxifärg. Då en diffus-
ionsöppen, blank färgfilm önskas på ytor för med lättare trafik.

Tjockfilmsfärg EP-V Pigmenterad, vattenburen, 2-komponent, epoxifärg. Snabbhärdande
färg som möjlig gör två behandlingar på samma dag. Som täckfärg kan 
tjocka färgskikt uppnås med enbart en behandling (150μm).

Golvfärg 1K Pigmenterad, vattenburen 1-komponent färg baserad på polyure-
tan/akrylat. Lättanvänd, diffusionsöppen, ljusbeständig. Främst för ytor 
som inte utsätts för tyngre slitage.

HP Binder Klar, lösningsmedelsfri, 2-komponent härdplast som binder i olika sy-
stem. Används som bindemedel och topplack i våra färgsandsystem.

HP Elastomer Pigmenterad, lösningsmedelsfri, flexibel, 2-komponent-beläggning. Som 
membran innan ytbeläggning eller då en ytbeläggning med elastiska 
egenskaper önskas. För att erhålla ett hårdare ytskikt så blandas pro-
dukten med filler.

HP Golvfärg Pigmenterad, lösningsmedelsfri, 2-komponent epoxifärg för tunnskikts-
beläggning och målning.

Häftprimer EP Lösningsmedelsfri, 2-komponent epoxi. Epoxigrund med utmärkt fäst-
förmåga, även på något fuktig yta samt täta underlag. Används även 
som bindemedel i avjämningsmassor och spackel.

Klarlack EP-V Klar, vattenburen, 2-komponent, epoxilack. Främst för lackning av 
flinggolv samt ytförstärkning på epoxifärg samt våtrumsväggar av latex.

Naturstensbinder Klar härdplast, lösningsmedelsfri, 2-komponent epoxi för bindemedel till 
naturstensgolv.

PU Multiflex Pigmenterad, lösningsmedelsfri, flexibel, 2-komponent-Polyuretan. Spe-
ciellt framtagen för användning med extra hård Filler, typ Bauxit och Dy-
nagrip.
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Snabbprimer  Lösningsmedelsfri, 2-komponent epoxi. Används främst då en primer 
med snabb härdtid önskas. Används även som bindemedel i avjäm-
ningsmassor och spackel.

Tjockfilmslack EP Klar, lösningsmedelsfri 2-komponent epoxilack. Främst av sedd för in-
omhuslackning av färgsandgolv, men även som topp på flinggolv . En tät 
kemikaliebeständig yta med hög slitstyrka erhålls.

Topplack PU4020 Fukthärdande 1-komponent uretanlack, med mycket bra ljus- och glans-
beständighet. Toppning av fling- och färgsandgolv utomhus då höga krav 
på ljuskänslighet krävs.

 


