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Gjøco Poxydekk Ekstrem er en løsemiddelfri, blank og farget 2-komponent tykkfilms epoksymaling 
med stor slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Kan brukes på betong- og mineralske overflater i 
vaskerom, driftsrom, kjeller, garasjer, husdyrrom, lager- og industrigulv etc. Kan også benyttes på 
rengjort og sandblåst stål. Til både innendørs og utendørs bruk. 
 

 

BRUKSOMRÅDE  FORPAKNING 
Garasjer 
Lager/produksjon 
Korridorer 
Vaskerom 
Husdyrrom 
Utstillingslokaler/butikker 

 
Sett á 5 kg:  
4 kg del A  
1 kg del B 
 

 

 

BRUKSDATA 
 
Farger: S3000 grå 
Glans: Blank, 55-70 
Blandingsforhold: 4 kg del A og 1 kg del B  
Egenvekt del A + del B 1,4 kg/l 
Tørrstoffinnhold: 100% 
Påføringsmetode: Rull eller pensel 
Rengjøringsmiddel: Gjøcorens, eller annet egnet rengjøringsmiddel, som f.eks. 

Isopropanol eller Xylen. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk 
Tynning: Produktet skal ikke tynnes 
Forbruk: 0,3 kg/m2 ved 0,3 mm tykkelse 
Brukstid: 30 min. Brukes omgående etter at del A og del B er blandet 
Tørketid (23°C, 50% R.H.):  
Gangbar: Ca. 10 timer. 
Overmal. intervall, maks.: 6-24 timer ved 23°C. Går det lenger tid enn 24 timer mellom 

strøkene, må flatene mattes for å sikre vedheft 
Minimum påføringstemp.: +12 °C i underlag og luft, og minst 3C over gjeldende duggpunkt  
Herdetid: 6 døgn 
Holdbarhet: 2 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur 

 

 

FORBEHANDLING 
Nystøpt betong må være utherdet. Betongen må slipes, blastres eller sandblåses for å fjerne 
betonghinne, membranherder og dårlig betong. Oljesøl, fett og lignende må fjernes grundig. 
Eksisterende epoksybelegg som sitter godt til underlaget må lettslipes for å sikre vedheft til nytt 
belegg. Underlaget skal være rent, fast, tørt, støv- og fettfritt før videre behandling. Ubehandlet 
betong må primes med GjøcoPoxy BP Betong primer eller med Poxydekk Glassklar før videre 
behandling. Videre behandling må skje innen 24 timer for å sikre tilfredsstillende vedheft. Går det 
lenger tid, må underlaget mattes ned for å sikre vedheft. 
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BRUKSMÅTE 
Poxydekk Ekstrem bør oppbevares i romtemperatur i ett døgn før bruk for bedre påførings-
egenskaper. Settet inneholder 4 kg del A og 1 kg del B. Blandingsforholdet er 4 deler A til 1 del B målt 
i vekt. Sørg for at riktig mengde del A og del B blandes sammen. Del B helles opp i del A og blandes 
godt sammen med langsomt-gående drill med visp i 3–4 minutter. Blandingen må brukes så raskt 
som mulig, før den begynner å herde i spannet. Det beste er å tømme blandingen direkte på 
underlaget, og så rulle malingen utover. Sørg for god utlufting og luftsirkulasjon ved påføringen og 
under tørketiden. Dårlig ventilasjon og for lav temperatur i luft og underlag kan påvirke herding. Høy 
luftfuktighet/ tidlig duggfall kan gi dårlig vedheft og føre til hvite skjolder og kritting. Sørg for å dekke 
til hvis det er risiko for nedbør. 
  

LAGRING 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 
lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.  
 

AVFALLSHÅNDTERING 
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for 
farlig avfall. 
 

    
 

ØVRIG INFORMASJON 
Malingen tåler ikke frost. Bruk samme batchnummer på samme strøk, for å unngå farge- og 
glansforskjeller. Den ferdige epoksyfilmen kan gulne og matte litt over tid hvis overflaten utsettes for 
sollys. Epoksy blir mindre fleksibel over tid, og bør derfor ikke brukes på underlag som er i bevegelse, 
som bl.a. heltre, fordi det kan føre til oppsprekking. Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, 
eller utsettes for fuktighet før og under herding. 
 
 

SIKKERHET 
Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget 
sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 

 
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap 
og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for 
vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. 
Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. 
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets 
kvalitet.  Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig 
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.    
           Utgitt av Gjøco AS 

 


