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HAGMANS

Kulutusta

SISÄTILAT
Autotallit • Teollisuus • Maatalous
Lattiamaali EP-V

Erittäin kestävä 2- komponenttinen vesiohenteinen epoksimaali. ”Hengittävä”.

Pesutuvat • Kellarit • Portaat
Lattiamaali 1K

Vesiohenteinen, yksikomponenttinen, kulutusta kestävä betonimaali
joka myös toimii puu- ja levylattioilla. ”Hengittävä” ja UV valoa kestävä.

Paksukalvomaali EP-V

Kaksikomponenttinen
vesiohenteinen
epoksimaali jolla voidaan maalata paksuja
maalikerroksia. Tuote soveltuu myös pinnoitteiden tekoon.

Lattiamaali HP

Kaksikomponenttinen liuotteeton epoksimaali jolla maalataan paksuja
kerroksia, tai tehdään ohuita pinnoitteita betonipinnoilla.

Lattiapinnoite HP Plus

Itsetasoittuva kaksikomponenttinen epoksipinnoite vaativiin kohteisiin.

Lattiakylläste EP-V

Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksilakka. Soveltuu lattioiden
pölynsidontaan ja kyllästämiseen.

Pölynsidonta 1K

Väritön, vesiohenteinen akryyli pölynsidonta/pohjuste betoni- sekä
muille mineraalipinnoille.

Merkintämaali 1K

Vesiohenteinen, teollisuuden merkintämaali. Kulutuskestävyyttä voidaan
parantaa kirkaslakka kerroksella.

Lattiamaali EP-V

Erittäin kestävä 2- komponenttinen vesiohenteinen epoksimaali.
”Hengittävä”.

Kirkaslakka 1K

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen ja nopeasti kuivuva, kestävä kirkaslakka. UV valoa kestävä.

Liukastumissuojaus

Betonin korjaus • Jalkalistojen jne. teko
Microtalk

Microperl Liukastumissuoja

Täyttävä jauhe jota lisätään Tartuntapohja EP:hen kun halutaan tehdä
epoksikittiä tai korjauslaastia.

Lasihelmiä joita sirotellaan märkään maalipintaan. Muodostaa karhean
ja tehokkaan liukastumissuojan.

Stålplast Epoksi

Hiekka 18V Liukastumissuoja

Kaksikomponenttinen epoksikitti joka tarttuu erittäin voimakkaasti betoniin, laastiin, kiveen,puuhun, metalliin, kuitulevyihin, jne. Voidaan myös
käyttää liimana, jolloin liimasauma on sekä ohuena että paksuna erittäin
luja.

Jauhemaisen hienoa kvartsihiekkaa sekoitettavaksi maalin joukkoon.
Muodostaa hienon ja toimivan liukastumissuojan.

Korjauslaasti Karhea/Hieno

Lattiapesu

Muodostaa erittäin lujia korjauksia. Kaksi karheutta.

Pesu
Tehokas, alkaalinen lattioiden puhdistusaine. Käytettävä aina ennen maalausta, mutta soveltuu myös tavalliseen puhtaanapitoon ja
siivoukseen. Poistaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, likaa, jne.

TUNTEE LATTIAT

kestävät lattiatuotteet

ULKONA
Parvekkeet • Portaat
Lattiamaali 1K

Vesiohenteinen, yksikomponenttinen, kulutusta kestävä betonimaali joka
myös toimii puu- ja levylattioilla. ”Hengittävä” ja UV valoa kestävä.

Kirkaslakka 1K

Terassit • Puurallit
Puuöljy
Hagmansilla on kaksi Nanotekniikkaan perustuvaa puuöljyä, jotka
suojaavat puun liialliselta kuivumiselta. Sisältävät myös ruosteenesto
pigmenttejä.

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen ja
nopeasti kuivuva, kestävä kirkaslakka.
UV valoa kestävä.

Värihiekka

Kun halutaan erityisen hyvää kulutuskestävyyttä, suosittelemme Värihiekkaa.

Värihiutaleet

Muodostavat näyttävän ja helposti puhtaana pidettävän lattian.

Pintalakka PU 4020

Yksikomponenttinen, kulutusta kestävä uretaanilakka, jonka kiilto- ja UV
valon kestävyys on erinomainen.

Värihiekkapinnoitteet • Ajourat

Tiilikattolasyyri (TPL)

Hagmansin Tiilikattolasyyri soveltuu erinomaisesti myös betonilaattojen
ja betonimuurien kunnostamiseen.

Näyttävät lattiat

Värihiekkaa/ajourat

Värihiutalelattia

Paksukalvolakka EP

Kirkaslakka EP-V

Jatkuvaa kovaa kulutusta kestävä
pinnoite.
Kaksikomponenttinen, liuotteeton
epoksilakka Värihiekkalattioiden tekoon sisätiloissa. Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys.

Näyttävä ja helposti puhtaana pidettävä lattia.
Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksilakka.
Täyskiiltävä. Erinomainen
Värihiutalelattioiden pintalakkaukseen.

Lisätietoja tuotteista - katso www.hagmans.com

Hagmansilla on pitkä ja laaja kokemus
kaikentyyppisistä teollisuuspinnoitteista, kuten esimerkiksi auto-, lääkeaine-,
elintarvike-, ja työpajateollisuudesta.
Ottakaa meihin yhteyttä niin selvitämme yhdessä mikä pinnoitteistamme soveltuu parhaiten Teidän käyttöönne.

Hagmans Kemi Ab
Puh: +46 (0) 320 189 10
e-mail: infobygg@hagmans.se
www.hagmans.com
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