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De tekniske opplysningene, anvisningene og anbefalingene er basert på lang praktisk erfaring. De er beregnet for å hjelpe brukeren å velge rett arbeidsmetode og oppnå best mulige resultater.  
Da arbeidsforholdene ligger utenfor bedriftens kontroll, kan Hummervoll Industribelegg ikke garantere for annet enn beleggkomponentenes kvalitet. 

LEGGEBESKRIVELSE
Sist oppdatert: 06/2015

Hensyn til sikkerhet
Noen av komponentene i dette systemet kan være skadelige 
ved miksing og legging. Les alle relevante HMS datablader før 
du begynner jobben.
Sikkerhets databladene fåes ved henvendelse til Hummervoll 
Industribelegg, tlf. 55 92 27 00
Sørg for god ventilasjon under arbeid og adekvat verneutstyr.

Forbehandling av underlaget
Overflaten ryddes og rengjøres. Gammel maling eller belegg 
fjernes. Sementhuden fjernes ved slyngrensing, fresing eller 
diamantsliping. Ujevnheter, skader og sprekker repareres med 
epoxysparkel eller tilsvarende. 
Sjekk at underlaget er fri for forurensinger. Gammel betong som 
er forurenset med olje, fett e.l. må renses kjemisk eller flamme-
renses. Hvis i tvil, ta kontakt med Hummervoll Industribelegg. 
Kontroller fuktighetsinnholdet i gulvet på grunn. Den relative 
fuktigheten (RF)må være under 85%.

Standard systemtykkelse: 300  µ

1. strøk
Blanding: Del A og B blandes godt med mekanisk 

røreverk umiddelbart før bruk
Blandingsforhold:  
A-komp:B-komp = 100:25 vektdeler
Ved sterkt "sugende " underlag tilsett 10% 
vann og bland grundig en gang til. 

Brukstid: ca. 60 min. ved 20°C

Anbefalt tykkelse: 150 µ

Forbruk: ca. 0,2 kg/m2

HI EP Klar påføres med gumminal og/eller rulle.
La det første strøket herde i henhold til de angitte tørketidene. 
Det andre strøket skal påføres senest 24 timer etter første strøk.

2. strøk
Blanding: Del A og B blandes godt med mekanisk 

røreverk umiddelbart før bruk
Blandingsforhold:  
A-komp:B-komp = 100:25 vektdeler

Brukstid: ca. 60 min. ved 20°C

Anbefalt tykkelse: 150 µ

Forbruk: ca. 0,2 kg/m2

HI EP Klar påføres med gumminal og/eller rulle.
Viktig.    Unngå ujevn tykkelse - det kan forårske 
matte felter

Rengjøring av utstyr
Rengjøres direkte etter bruk med varmt vann og såpe.

Påføringstemperaturer
For optimale resultater skal lufttemperaturen være på 
minst 20°C. Underlagets temperatur bør være minst 15°C. 
Produktet skal helst ha samme temperatur som lufttempe-
raturen under påføring. En temperatur mellom 20 og 25°C 
forbedrer produktenes blandings- og flyt egenskaper, samt 
penetrasjon og herding. 

Anbefalt påføringstemperaturer

Maling Underlag Luft- 
temperatur

Luft- 
fuktighet

20-25°C 15-25°C 20-25°C 50 %

Minimum / maksimum temperaturer
Overflatetemperaturen må ikke være mindre enn 3°C over 
duggpunkt. Temperaturen må ikke synke under 5°C de 
første 24 timer etter påføring.

Maling Underlag Luft-
temp.

Luft-
fukt.

Min. 10°C 10°C 10°C 30 %

Maks. 25°C 40°C 45°C 85 %

Overmalingsintervaller
HI EP Betongmaling 5°C 10°C 20°C

20 t 8 t 6 t

Herdetid før belastning

10°C 20°C 30°C

Lett trafikk 16 t 12 t 8 t

Full trafikk 48 t 24 t 16 t

Fullstendig utherdet 7 dager 5 dager 3 dager

Tips
Ved flerkomponent-systemer er blandingen helt utslags-
givende for kvaliteten. Dårlig blanding eller feil i blandings-
forhold kan forårsake ujevn eller ufullstendig herdning. 
Hold arbeidsplassen ryddig. På en arbeidsplass finnes det 
ofte flere typer produkter. Sorter produktene etter type for 
å unngå feil.
Husk å dokumentere kvalitetssikringsprosessen.

Dine Notater
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Tlf. 55 92 27 00 / hummervoll@hummervoll.no
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