PRODUKTDATABLAD
GJØCOPOXY BP BETONG PRIMER
GjøcoPoxy BP er en to-komponent, lavviskøs og løsemiddelfri primer. GjøcoPoxy BP er beregnet til
bruk på mineralsk underlag som betong, mur, puss, sementbasert underlag, og lignende. Påføres på
ubehandlet underlag før videre behandling med epoxy eller polyuretan. GjøcoPoxy BP penetrerer
godt inn i betongen og sørger for god forankring/vedheft til underlaget dersom riktig
forbehandlingsmetode følges.

BRUKSOMRÅDE

FORPAKNING

Lager/produksjon
Korridorer
Laboratorier/teknisk rom
Industrilokaler
Sykehus/Institusjoner
Utstillingslokaler/butikker

Sett á 9,1 kg:
6,15 kg del A og 2,95 kg del B

BRUKSDATA
Blandingsforhold:
Påføringsmetode:
Rengjøringsmiddel:
Tynning:
Anbefalt forbruk:
Brukstid:
Tørketid (20°C, 50% R.H.):
Støvtørr:
Gangbar:
Overmal. intervall, maks.:
Herdetid:
Minimum påføringstemp. C:
Holdbarhet:

6,15 kg del A og 2,95 kg del B.
Svaber, gumminal eller tannsparkel. Rull kan også brukes.
Xylen eller Isopropanol. Herdet produkt kan kun fjernes
mekanisk.
Produktet skal ikke tynnes.
Ca. 0,2 – 0,4 kg/m2, avhengig av underlag.
30 min. Bør brukes omgående etter at del A og del B er blandet.
5 timer.
12 timer.
24 timer ved 20°C. Ved lenger intervall bør flatene mattes for å
sikre vedheft.
7 døgn.
+ 12°C i underlag og luft, og minst 3C over gjeldende
duggpunkt.
2 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur (+5°C +30°C).

BRUKSANVISNING
Forbehandling
Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Maks restfuktighet i underlaget 5 % (95 RF).
Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller
sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt.
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PRODUKTDATABLAD
GJØCOPOXY BP BETONG PRIMER
Påføring
Del B helles i del A og blandes godt sammen i 3 – 4 min. med langsomt-gående drill med mikser.
Blandingen må brukes omgående. Påføres med svaber, gumminal eller tannsparkel. Minimum
påføringstemperatur er +12°C; dette gjelder både underlag og lufttemperatur. Produktets
temperatur skal også være over +12°C ved bruk. Anbefalt temperatur er +15-20°C. Etter påføring skal
alle porer være fylt og overflaten skal fremstå som tett uten tørre felter. Dette er viktig for å unngå
luftblærer i toppstrøk. Toppstrøk må påføres innen 24 timer. Overstiges tidsintervallet må overflaten
slipes lett for å sikre nødvendig vedheft.

Epoxysparkel
Som epoxysparkel kan GjøcoPoxy BP tilsatt Sylotix brukes. Bland del A og del B godt med røreverk før
Sylotix tilsettes til blandingen får en fromasjlignende konsistens. For småsparkling anbefales det å
veie opp små mengder (for eksempel 0,62 kg del A og 0,29 kg del B i en 3 liters plastbøtte tilsatt ca. 6
vekt % Sylotix).

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.

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
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