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Produktbeskrivning: 
Hagmans Golvimpregnering EP-V är en tvåkom-
ponent vattenburen epoxilack. 
 
Teknisk information: 
Diffusions  
egenskaper: Genomsläpplig för vatten i  

ångform. 
Densitet: A :1.05, B:1,24, Blandad:1,18 
Brukstid:  Max. 2 tim. 
Härdtid:  Räkna med ca 10 timmar vid 
 +15°C 
Övermålning:  Lacken kan övermålas efter 12 

timmar vid +15°C, vänta dock inte 
längre än högst 24 timmar. Detta 
gäller både golv och tak. 
 Det färdigmålade golvet kan tas i 
bruk efter ca 24 timmar och 
uppnår full slitstyrka efter 5-7 
dygn. OBS! Lägsta tak/golv-
temperatur +10°C. 

Glansvärde:   Ca. 80, blank 
Brandfarlig:  Icke brandfarlig 
Materialåtgång: 1 kg räcker till ca 8 m2. 
Lagringstid:   2 år Lagras frostfritt. 
Torrhalt:   53% 1 strykning ger ca 50 μm 
 
Användningsområde Golv: 
Hagmans Golvimpregnering EP-V är i första hand 
avsedd för betonggolv men kan även användas på 
golv av trä och fiberplattor. Lämplig till 
dammbindningen av nya betonggolv (1 
behandling) eller impregnering (2 behandlingar). 
Då produkten har goda diffusionsegenskaper är 
den lämplig för behandling av markgolv.   
 
Förbehandling: 
Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, 
ytorna skall vara torra och rena från smuts, olja 
och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom 
t.ex. slipning, blästring eller syratvättning. 
 
Användningsområde Tak: 
Används som grundning (1 behandling) av 
fabriksmålade Eternit- och Minerit -skivor före 
målning med Hagmans Takbeläggningsfärg Akryl. 
Detta för att säkerställa vidhäftning och för att 
undvika blåsbildning. 
 
Förbehandling: 
Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Tvätta 
med Hagmans Tak/fasadtvätt (ej högtryckstvätt) 
och vid behov stålborsta och skrapa ytan som ska 

renoveras. Låt taket torka ordentligt innan 
målning. Nya betonggolv sak ha härdat minst 1 
vecka. 

Bruksanvisning: 
Blandnings-  Komp. A 3 viktdelar  
förhållande: Komp. B 7 viktdelar 
Spädning:  Späd med 10-20 % vatten vid  

grundning på sugande underlag. 
 
Applicering med pensel eller roller. Sörj för god 
ventilation så att vattnet avgår innan lacken 
härdar. Vid luftfuktighet över 85 % kan matt och 
flammig yta uppstå. Två skikt krävs för att få jämn 
glans på porösa ytor. Små mängder, upp till ca 1 
kg, kan man blanda för hand med en rektangulär 
rörkäpp. Större mängder bör blandas med 
elektrisk eller tryckluftsdriven maskinblandare t.ex. 
en lågvarvig borrmaskin med lämplig 
blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera. 
Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. 
Använd skyddshandskar. 
 
Kulörer:  
Transparent/svagt gul. 
 
Förpackningar: 
Artikelnummer: 
39032 4 kg 
39034 10 kg 
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Produkt för ytskydd av betong 
Beläggning 

Brandklass  
Genomsläpplighet för vattenånga  
Kapillär absorption och genomsläpp-
lighet för vatten  
Vidhäftning  
Nötningsbeständighet  
Beständighet mot svårt kemiskt angrepp  
Slaghållfasthet  

Bfl-s1 
Klass I 
w < 0,1 

kg/m2h0,5 

>2,0 N/mm2 
< 3000 mg 

Klass I 
Klass I 
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