
IsoPox 216W er en 2 komponent , farvet, dekorativ maling til gulve baseret på vandfortyndbar epoxyharpiks for beskyttende effekt.

IsoPox 216W er et farvet malingssystem med høj modstandsdygtighed overfor mekanisk slid i områder som:
• Varehuse og lagerbygninger
• Parkeringsanlæg og garager
• Dårligt ventilerede rum / huskældre 
• Udstillingslokaler

Når dette produkt opbevares tørt i de originale uåbnede beholdere ved en temperatur på mellem 5 og 25 °C, kan det holde sig i mindst 
ét år fra produktionsdatoen.

Overfladebeskyttelse
• Betonunderlaget skal være rent, tørt, støvfrit og fri for urenheder på overfladen såsom fedt, oliepletter, asfalt, voks og gamle 

rester af maling osv. Overfladen skal være ren og bæredygtig.
• Maksimalt fugtindhold på 10 %
• Til større arealer anbefales slyngrensning eller højtryksrensning .
• Behandlingen skal finde sted ved en omgivende temperatur på mindst +15 °C. 
• Det anbefales, at underlaget først bestryges med spædningen IsoPox 200W. (Se særskilt dataark for anvendelse af spædningen 

IsoPox 200W.)

Blanding
Blanding af del A og del B som i det rette blandingsforhold giver en komplet, homogen konsistens. Bland ikke mere af materialet, end 
du kan nå at anvende det inden for anvendelsestiden. Der kan tilføres mere vand (5 – 8 % af masse) efter behov for at justere malingen 
til påføringsviskositet.
Blandingsforhold Del A : Del B = 1 : 1 (efter vægt)

Blandingstid
• Forud for blanding skal du mekanisk omrøre del A for at sprede mængderne af pigment og fyldstof, der kan have sat sig fast under 

langtidsopbevaring.
• Når hele del B er blevet tilsat del A, skal man blande det kontinuerligt i 5 minutter, indtil man opnår en ensartet blanding. Over-

dreven blanding skal undgås for at mindske indtrængning af luft i blandingen.
• Blandingsværktøj IsoPox 216W: Der skal bruges en elektrisk omrører eller andet egnet udstyr.

Anvendelse:
• Blandingen påføres bedst med en filtrulle, kost eller børste for at opnå en vedvarende og jævn dækning.
• Påføring af første behandling (og ligeledes andet lag) bør foretages, når underlagets temperatur er faldende for at undgå risiko 

for bobler og for at fremme gennemtrængningen i underlagets porer og mindst 24 timer efter seneste påføring, så blandingen er 
trængt tilstrækkeligt ind. Alt efter under- lagets tilstand anbefales det at give det to til tre behandlinger.

• Ved anvendelse af flere behandlinger kræver det 24 timer til tørring mellem hver behandling.

PRODUKTBESKRIVELSE
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ISOPOX GULVMALING 216W

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke 
garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. 
Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.
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• Konsistensen af IsoPox 216W kan justeres ved tilførsel af ca. 5-8 % vand før behandling alt efter underlagets temperatur og 
anvendt materiale.

Vigtige bemærkninger:
• Behandlingen af IsoPox 200W kan tidligst udføres 7 dage efter, at der er lagt beton.
• Underlagets fugtindhold er maks. 10 % efter vægt.
• Efter 24 timer skal det behandles med 1-2 lag IsoPox 216W.

Rengøring:
Skyl alle redskaber med vand straks efter anvendelse. Når IsoPox 216W er hærdet, kan den kun fjernes mekanisk.

Vedligeholdelse af gulvbelægning:
• Ved rengøring af gulvbelægning anbefales det at anvende en 1-3 % standard rengøringsopløsning med lunkent vand, ikke varmt.
• Hvis du får brug for varmt vand, skal gulvbelægningen først være ordentligt hærdet.
• Ved meget fedtede gulve skal du anvende opløsninger med et rengøringsmiddel med en opløsning af natriumhypoklorid, soda eller 

lud på maksimalt 2 %.
• Bliver det nødvendigt med opløsninger, skal du anvende mineralsk terpentin eller denatureret sprit. Anvendelse af aromatiske 

eller iltholdige opløsninger inkl. acetone, butyl og ethylacetat anbefales ikke.
• Undgå anvendelse af specialmidler til stentøj, der indeholder organiske syrer som myresyre, eddikesyre, osv. i koncentrationer på 

over 5 % til vedligeholdelsesarbejde.
• Belægningerne eller de flydende gulvløsninger kan renses kemisk inden for tre dage efter endt installation, eller så snart materi-

alet er hærdet ordentligt. Gulvbelægninger, der påføres med maskine, eller flydende gulvløsninger bør tidligst rengøres 10 dage 
efter installationen.

Forholdsregler for håndtering
• Undgå kontakt med hud samt øjne, og undgå indånding af dampe
• Bær beskyttelseshandsker i forbindelse med blanding eller anvendelse
• Hvis du får det i øjnene, skal du holde øjnene åbne, skylle øjnene med vand i mindst 15 minutter og søge læge
• Hvis du får det på huden, skal du fjerne forurenet tøj og skylle huden grundigt

Form:     Komponent A Pigmenteret epoxyharpiks opløst i vand  
    Komponent B Hærder

Farve:     Følgende farver: Ikke-standardiserede farvenuancer/hvid, grå, lys okker, mørk okker,  oxydrød

Grundlæggende parametre:  Egenskaber for ikke-hærdet harpiks, se Dataarket.

    10° c  20° c  30° c
Holdbarhed   170  150  120 min
Kan betrædes efter  30  24  20 timer
Fuldhærdet   5  4  3 dage

Begrænsning for anvendelse:
Minimumstemperatur for luft og underlag:  +15°c /+15°c*
Maksimumtemperatur for luft og underlag:  +30°c
Maksimal ventetid mellem behandlinger:  24 timer
*alt efter anvendt hærdningsmiddel

Bland: Forhold mellem komponent A + B: 1 : 1 

Underlagets fugtindhold: Maks. 10 % efter vægt

Forbrug:
• Spædning IsoPox 200W 0,2 - 0,3 kg/m2 pr. bestrygning (alt efter porøsitet og underlagets overfladestruktur anbefaler producent-

en 1-2 bestrygninger)
• Slutbestrygning IsoPox 216W 0,2 - 0,3 kg/m2 pr. bestrygning (alt efter porøsitet og underlagets overfladestruktur anbefaler 

producenten 1-3 bestrygninger)
 

TEKNISKE DATA

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke 
garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. 
Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.
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Emballage:
Forhåndsudmålte enheder (A+B) i plastikbeholdere 
Komponent A : Plastikbeholdere på 6 kg 
Komponent B : Plastikbeholder på 6 kg

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke 
garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. 
Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.


