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Produktbeskrivelse:  
Hagmans Gulvimprægnering EP-V er en 2-komponent 
vandbaseret epoxymaling. 
 
Teknisk information: 
Diffusions- 
Egenskaber: Gennemtrængeligt for vand i 
 dampform.  
Densitet:  A: 1,05, B: 1,26 
Anvendelsestid:  Maks. 2 timer 
Hærdetid:  Beregn ca. 10 timers  

hærdetid ved +15 °C:   
Overmaling: Lakken kan overmales efter  

12 timer ved +15 °C, vent dog 
ikke længere end højst  24 timer. 
Dette gælder både gulv og tag. 
Det færdigmalede gulv kan tages i 
brug efter ca. 24 timer, og opnår 
fuld slidstyrke efter 5-7 døgn. 
Bemęrk! Laveste 
gulv/tagtemperatur +10°C. 

Glansværdi: Ca. 80, blank 
Brandfarlighed: Ikke brandfarlig/brannfarlig 
Materialeforbrug: 1 kg rækker til ca. 8 m2 
Lagringstid:  2 år.  
 Opbevares frostfrit. 
Tørstof:            53 % 1 påføring giver  
 ca. 50 μm. 
 
Anvendelsesområde Gulv: 
Hagmans Gulvimprægnering EP-V er først og 
fremmest udviklet til betongulv, men kan også 
anvendes på gulv af træ eller fiberplader. Velegnet til 
støvbinding af nye betongulve (1 behandling) eller 
imprægnering (2 behandlinger). Da produktet har 
gode diffusionsegenskaber, er den velegnet til maling 
af jordgulve. 
   
Forbehandling: 
Nye betongulve skal være hærdet i mindst 1 uge, 
være tørre og fri for snavs, olie og lignende. 
Cementhuden skal fjernes ved f.eks. slibning, 
sandblæsning eller syreafvaskning. 
 
Anvendelsesområde Tag: 
Anvendes som grunder (1 behandling) af fabriks-
malede eternit- og minerit-plader inden maling med 
Hagmans Tagbelægningsmaling Akryl. Dette for at 
garantere vedhæftningen og for at undgå dannelse af 
bobler. 
 
 

Forbehandling: 
Et nyt betongulv  skal harde i mindst 1 uge. Under-
laget skal være rent, tørt og fast. Vask med Hagmans 
Tag/Facadevask (ikke højtryksvask), og børst og skrab 
overfladen, som skal renoveres, med en stålbørste 
efter behov. Lad taget tørre helt inden maling. 
 
Brugsanvisning:   
Blandningsforhold:  Komponent A 3 vægtdel 
       Komponent A 7 vægtdel 
Fortynding: Fortynd med ca. 10-20 % vand ved 

grunding på sugende underlag. 
 
Påføres med pensel eller rulle. Sørg for god 
ventilasjon, så vandet fordamper innen malingen 
tørrer. Ved luftfugtighed over 85 % kan der opstå en 
mat og plettet overflade. Der kræves to lag for at få 
en jævn glans på porøse overflader. Små mængder op 
til ca. 1 kg kan man blande manuelt med en 
rektangulær rørepind. Større mængder bør blandes 
med en elektrisk eller trykluftsdreven maskinblander, 
f.eks. en langsom boremaskine med passende 
blandevinge. Det anbefales at bruge beskyttelse mod 
sprøjtning. Pensler og anden udrustning rengøres 
med vand.  Bruk arbejdshandsker. 
 
Farve:  
Transparent/svagt gul. 
 
Forpakninger: 
Artikelnummer: 
39032 4 kg 
39034 10 kg 
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EN 1504-2 
39032-002 

Produkt til overfladebeskyttelse af beton 
Belægning 

Brandklasse  
Gennemtrængeligt for vanddamp  
Kapillær absorbering og gennem- 
trængeligt for vand  
Vedhæftning  
Slidbestandighed 
Bestandighed mod stærke kemisk angreb 
Slagfast 

Bfl-s1 
Klasse I 

w < 0,1 kg/m2h0,5 

 

>2,0 N/mm2 

< 3000 mg 
Klasse I 

 
Klasse I 
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