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Produktbeskrivning: 
Golvbeläggning HP Plus är en 2-komp. lös-
ningsmedelsfri epoxibeläggning som används för 2-3 
mm självutjämnande och 4-6 mm högfyllda 
beläggningar. Den är även lämplig för fallbyggnad och 
mycket starka lagningar av betonggolv. 
 
Användningsområde: 
Produkten är i första hand avsedd för betong och 
cementgolv. Självutjämnande beläggning används 
som slitstark, kemikalietålig beläggning med högblank 
slät yta. En högfylld beläggning används som en 
mycket slitstark avjämningsmassa med hög 
fukttålighet. Toppas ofta med HP Självutjämnande för 
att erhålla en lättstädad yta. Toppstryks den högfyllda 
beläggningen 2 gånger med Golvfärg  
EP-V så bibehålls en diffusionsöppen yta. 
 
Teknisk information: 
Diffusions-  Självutjämnande beläggning 
egenskaper:  är tät. Högfylld beläggning kan 

utföras diffusionsöppen. 
Densitet:  1,34 (A+B) 
Brukstid:  30 min. 
Härdtid vid  Golvet kan beträdas efter ca. 
+15°C:  15 tim. och är genomhärdad 

efter 7 dygn. OBS! Lägsta golvtemp. 
12°C 

Glansvärde:  90 (Självutjämnande) 
Brandfarlighet: Ej brandfarlig 
Material -  Självutjämnande: 
åtgång:  A+B-komp. + epoxifiller 

Ca. 1,85 kg/m² per mm 
Lagringstid:  2 år 
 
Förbehandling: 
Nya betonggolv skall härda i minst 3 veckor och vara 
torra innan beläggningsarbetet påbörjas. 
Cementhuden avlägsnas genom blästring eller 
fräsning. Befintliga golv rengörs noga genom 
tvättning innan blästring eller fräsning sker. 
Grundning med Häftprimer EP eller Snabbprimer EP 
utförs alltid innan beläggning utförs. 
 
Bruksanvisning: 
Blandnings-  Självutjämnande 
förhållande:  A-komp. 9,4 viktdelar 

B-komp. 2,6 viktdelar 
Epoxifiller: 15 viktdelar 

 

Blandnings- Högfylld 
Förhållande:  A-komp. 9,4 viktdelar 

B-komp. 2,6 viktdelar 
JP-sand: 60 viktdelar 
 
Blanda först A- och B-komponenten noga och 
tillsätt sedan filler resp. sand. Till Högfylld användes 
tvångsblandare. 
 
Applicering: 
Blanda först A- och B-komponenten noga och tillsätt 
sedan filler resp. sand. Till Högfylld används 
tvångsblandare. Självutjämnande: Den blandade 
massan hälls ut på golvet och fördelas med stiftraka 
eller stålbrätte och efterrollas med nålvals. Högfylld: 
Den blandade massan fördelas med doseringslåda 
och glättas med en speciell glättmaskin. Mindre ytor 
läggs med stålbrätte. 
 
Förpackningar: 
12 kg 
 
Kulörer: 
7003 Ljusgrå (övriga 
standardkulörer kan beställas.) 
 

Artikelnr. 
38298 12 kg A + B 
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Fogfria härdplastbeläggningar för 
användning inomhus 

(System enligt produktdatablad) 
Brandklass  
Frigörande av korrosiva ämnen  
Vattenpermabilitet  
Nötningsbeständighet  
Vidhäftning  
Slaghållfasthet  
Ljudisolering  
Ljudabsorption  
Termiskt motstånd 
Kemisk Beständighet 

Cfl-s1 
SR 

NPD 
RWA 1 
B 2,0 
≥ IR4 
NPD 
NPD 
NPD 
NPD 

 

För exakt uppbyggnad av det CE-märkta systemet se: 
”Systemuppbyggnad-Hagmans CE-märkta golvbeläggningar”. 
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