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Gjøco Poxydekk er en luktsvak, vanntynnbar 2-komponent epoksymaling til innendørs bruk. 
Malingen danner en vannfast og slitesterk film som står godt mot de fleste kjemikalier og løsemidler. 
Bestandigheten mot syrer er noe begrenset. Kan brekkes til ønsket farge. Gjøco Poxydekk kan brukes 
på mur, betong- og mineralske flater i vaskerom, driftsrom, kjeller, trapper, garasjegulv, lagerhaller, 
bensinstasjoner og vegger i husdyrrom. Ikke egnet til underlag som er i bevegelse som for eksempel 
treverk og metall. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: To-komponent epoksymaling 
Farge: Lys grå + A, B og C base som brekkes over Gjøcomix 
Glans: Blank, 55-70 
Egenvekt (kg/l): 1,2 etter blanding av del 1 og 2 i base A 
Tørrstoff (vekt %): 59 
 

 

BRUKSDATA 
 
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 rull  
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann 
Anbefalt forbruk: 5-8 m²/liter 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Støvtørr: Støvtørr etter 2-3 timer. 
Overmal. intervall, minimum: 6 timer ved 20°C  
Overmal. intervall, maks.: 24 timer ved 20°C. Ved lenger intervall bør flatene mattes for å 

sikre vedheft. 
Gjennomherdet: 6 døgn 

Minimum påføringstemp. C: + 12°C i underlag og luft. Ved bruk ute, anbefalt i perioden mai-
august. 

 

 

BRUKSANVISNING 
 
Forbehandling 
Underlaget må være fast, rent og fritt for fett.  Nystøpte gulv må herde i minimum 2 måneder før det 
males. Ubehandlete gulv og sement/slam hinnen på ny betong må fjernes ved sliping før videre 
behandling. Overflaten skal være fast. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Kraftvask/Husvask 
eller annet egnet rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Underlag med 
membranherdere kan gi dårlig vedheft; sjekk derfor vedheft eller fjern membranherderen før videre 
behandling. 
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Bruksmåte 
Bruk samme batchnr. på samme strøk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Gjøco Poxydekk bør 
oppbevares i romtemperatur i ett døgn før bruk for bedre påføringsegenskaper. Del 1 og 2 blandes 
godt sammen med mekanisk omrøring. Første strøk kan tynnes med inntil 10 % vann og brukes som 
grunning. Blandingen bør brukes innen 30 minutter, for å forhindre at malingen herder i boksen, og 
blir vanskelig å stryke ut.  NB. Tykke strøk kan gi matt film. Sørg for god utlufting og luftsirkulasjon 
ved påføringen og under tørketiden. Dårlig ventilasjon og for lav temperatur i luft og underlag kan gi 
mattskjolding og dårlig herding. Ved bruk ute på for eksempel altaner, bør den brukes i perioden 
mai-august, fordi høy luftfuktighet/ tidlig duggfall og lave temperaturer kan gi dårlig herding. Kan 
gulne og kritte i sollys.  Ved bruk av mørke og skarpe farger anbefales ett strøk GjøcoPur TL eller ett 
tynt strøk Poxydekk base C upigmentert for å forsegle fargen og unngå kritting.  
  
Lagring 
Malingen skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Malingen skal fraktes og lagres stående. 
 
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 ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til 
fargeforskjeller. 
Emballasjestørrelser: 0,9, 2,7 og 9 liter  
 

 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 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. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 

 

 


