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HP Binder LT
Produktbeskrivelse:
HP Binder LT består af en opløsningsmiddelfri 2komponent ufarvet epoxy, som anvendes i
kombination med farvet sand for lægning af
højfyldte gulvbelægninger.
Anvendelsesområde:
Produktet er først og fremmest udviklet til brug
på beton- og cementunderlag. Ved hjælp af
kombinationen ufarvet HP Binder og farvesand
opstår der mange muligheder for farvesætning.
Belægningstypen anvendes ofte inden for
fødevareindustrien og handel, hvor der kræves
slidstyrke kombineret med modstandsdygtighed
over for vand og kemikalier.
Teknisk information:
Densitet:
1,1 (HP Binder)
Anvendelsestid: Ca. 35 min.
Hærdetid:
Der kræves mindst +15 °C
gulvtemperatur for at opnå de
bedste belægningsegenskaber.
Gulvet kan betrædes efter 1 døgn
og opnår fuld styrke efter 7 døgn.
Glansværdi: 80. Glansværdien er afhængig af
mængden af lak, som påføres.
Materialeforbrug:
Ca. 1,8 kg/m2 HP Binder A + B.
Lagringstid:
2 år
Forbehandling:
Nye betongulv skal hærde i mindst 3 uger, og
være
tørre
inden
belægningsarbejdet
påbegyndes.
Cementhuden
fjernes
ved
sandblæsning eller fræsning. Eksisterende gulv
vaskes og rengøres nøje, inden der sandblæses
eller fræses. Det anbefales at grunde med
Hæftegrunder EP eller Hurtiggrunder EP. HP
Binder kan også anvendes som grunder.

Blandingsforhold:
Komp. A 8,244 kg vægtdele = 68,7 vægt %
Komp. B 3,756 kg vægtdele = 31,3 vægt %
Farvesand ca. 72 vægtdele
Bland A- og B-komponenterne grundigt, inden
fillermaterialet tilsættes. Ved blanding delt
emballagen, skal materialet vejes.
Påføring:
Højfyldt farvesand fordeles med stålspartel eller
læggekasse i den ønskede lagtykkelse på 4-6
mm. Gulvet glittes derefter med stålbræt eller
glittemaskine. Lakering udføres med HP Binder,
som fordeles med en skumplastbørste og
filtrulle.
Farve:
HP Binder leveres kun ufarvet (klar). Farvesand
fås i forskellige standardfarver, se Hagmans
farvekort.
Forpakning/artikelnummer:
38350
3197 kg
38351
1200 kg
38352
600 kg
38358
300 kg
38353
12 kg

Hagmans Kemi AB
Box 112
51110 Fritsla
13
38353-001
EN 13813
Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus
(System enligt produktdatablad-Kompaktbeläggning)
Brandklass
Cfl-s1
Frigörande av korrosiva ämnen
SR
Vattenpermabilitet
NPD
Nötningsbeständighet
RWA 10
Vidhäftning
B 2,0
Slaghållfasthet
≥IR4
Ljudisolering
NPD
Ljudabsorption
NPD
Termiskt motstånd
NPD
Kemisk Beständighet
NPD
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