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Gjøco Poxydekk er en lugtsvag, vandfortyndbar 2-komponent epoxymaling til indendørs brug. 
Malingen danner en vandfast og slidstærk film, som har god modstandsdygtighed mod de fleste 
kemikalier og opløsningsmidler. Bestandigheden mod syrer er begrænset. Kan tones til ønsket farve. 
Gjøco Poxydekk kan bruges på mur, beton og mineralske flader i vaskerum, teknikrum, kælder, 
trapper, garagegulve, lagerhaller, tankstationer og vægge i husdyrrum. Ikke egnet til underlag, der 
arbejder, fx træværk og metal. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: To-komponent epoxymaling 
Farve: Lys grå + A-, B- og C-base, som tones via Gjøcomix 
Glans: Blank 
Egenvægt (kg/l): 1,2 efter blanding af del 1 og 2 i base A 
Tørstof (vægt %): 59 

 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Blandingsforhold: Del 1 Del 2 Sum (del 1 + del 2) 

0,7 liter 0,2 liter 0,9 liter 
2,1 liter 0,6 liter 2,7 liter 
7 liter. 2 liter. 9,0 liter. 

 

Påføringsmetode: Pensel eller rulle  
Fortynding/rengøringsmiddel: Vand 
Anbefalet forbrug: 5-8 m²/liter 
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtør: Støvtør efter 2-3 timer. 
Overmalingsinterval, min.: 6 timer ved 20 °C  
Overmalingsinterval, maks.: 24 timer ved 20 °C. Ved længere intervaller bør fladerne 

matteres for at sikre vedhæftning. 
Gennemhærdet: 6 døgn 

Minimum påføringstemp. C: + 12°C i underlag og luft. Ved brug udendørs, anbefalet i 
perioden maj-august. 

 

 

BRUGSANVISNING 
 
Forbehandling 
Underlaget skal være rent og fri for fedt.  Hinden af cement/slam på beton skal fjernes ved slibning 
eller slyngrensning før videre behandling. Tidligere malede flader vaskes med Gjøco Husvask eller et 
andet egnet rengøringsmiddel. Underlag med membranhærdere kan give dårlig vedhæftning. Tjek 
derfor vedhæftningen, eller fjern membranhærderen før videre behandling. 
 
Anvendelsesmåde 
Brug samme batchnr. til samme strøg for å undgå farveforskelle. Gjøco Poxydekk bør opbevares ved 
stuetemperatur i et døgn før brug for at opnå bedre påføringsegenskaber. Del 1 og 2 blandes godt 
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sammen med mekanisk omrøring. Første strøg kan fortyndes med op til 10 % vand og bruges som 
grunding. Blandingen bør bruges inden for 30 minutter for at forhindre, at malingen hærder i dåsen 
og bliver vanskelig at stryge ud.  NB! Tykke strøg kan give mat film. Sørg for god udluftning ved 
påføringen og i tørretiden. Dårlig ventilation og for lav temperatur i luft og underlag kan give matte 
skjolder. Ved brug udendørs på f. eks. altaner bør malingen bruges i perioden maj-august, da høj 
luftfugtighed/tidligt dugfald og lave temperaturer kan give dårlig hærdning. Gulner og kridter i sollys. 
Ved brug af mørke og skarpe farver anbefales et strøg GjøcoPur TL som topstrøg til forsegling. 
  
Opbevaring 
Malingen skal fragtes og opbevares tørt og frostfrit. Malingen skal fragtes og opbevares stående. 
 
Bortskaffelse af affald 
Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt 
afleveringssted for farligt affald. 
 

    
 

ØVRIGE INFORMATIONER 
Malingen tåler ikke frost. Brug ikke forskellige produktionsnumre til samme strøg. Det kan give 
farveforskelle. 
Emballagestørrelser: 0,9, 2,7 og 9 liter  
 

 
SIKKERHED 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. 
 

 
Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne 
anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.  Produkterne 
leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder 
os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres 
automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.                      Udgivet af Gjøco AS 

 

 


