
 

 

Type: 

Glasklart epoxybindemiddel, uden opløsningsmidler. 

 

Anvendelsesområder: 

Anvendes som bindemiddel til opbygning af forskellige typer 

epoxybelægning. 

Kan også anvendes som primer, i mørtel, til opretning, som 

mellemlag og som topcoat.  

Desuden velegnet som topcoat over farve-kvarts og farveflakes 

samt som bindemiddel i stentæpper. 

 

Egenskaber: 

Profloor EP TL er glasklart, tyndtflydende, stort set lugtfri og fri 

for organiske opløsningsmidler. EP-TL udmærker sig desuden ved 

at have en rigtig god uv-resistens. Efter afhærdning opnås en 

virkelig god kemisk og mekanisk styrke og god termisk resistens. 

 

Brugsvejledning 

Underlag: 

Betonunderlag skal være fast og bæredygtigt, hvilket typisk 

indebærer slyngrensning eller diamantslibning samt afrensning 

for olie, fedt og sæberester. 

Underlagets temperatur skal være mindst 10°C og højere end 

dugpunktet. Undgå stigende temperaturer i underlaget under 

udhærdningen, da stigende temperaturer, kan forårsage 

luftbobler i epoxyen. 

 

Udførelse: 

Profloor EP-TL leveres i afstemt blandingsforhold. Såfremt der 

ikke blandes hele sæt, skal komponenterne afvejes omhyggeligt. 

Materialetemperaturen inden blanding skal være 15-25°C. 

 

Komponenterne afvejes omhyggeligt i korrekt blandingsforhold 

og sammenblandes grundigt med egnet blandeudstyr f.eks. 

trinløs boremaskine med blandepropel eller røreværk. Når 

blandingen er homogen, overføres den til en anden beholder og 

blandes yderligere to minutter. 

De sammenblandede komponenter må ikke efterlades i 

blandespanden, da hærdeprocessens varmeudvikling kan 

accelerere hærdningen. Hæld i stedet de sammenblandede 

komponenter ud på gulvet i pytter og fordel dem derfra med glat 

spartel eller tandspartel.  

 

Profloor EP-TL – Brugsanvisning & TDS 

Varenummer 602-S bestående af 602-/655- 

 

Promal A/S  www.promal.dk  

Joachim Wellers Vej 27 info@promal.dk  

DK-7500 Holstebro www.maling.nu  

CVR 20669438 info@maling.nu   

Produktdata: 

 

Kemisk base:  

Epoxy-resin, mix af Bis. A/F og reaktive 

diluenter. 

IPDA hærder,- epoxy-adducteret 

Densitet: 1,12 kg/l  

Tørstofindhold: 100 %  

Viskositet: ca. 1800 Cp. v.20°C. 

Hårdhed/shore D:  

>50 D efter 24 timer v. 20°C  

>80 D efter 7 dage v. 20°C. 

Brugstid/potlife:  

35 min. v. 20°C - 40 min. v. 12°C 

Temperatur: Anvend ikke under 10°C 

Luftfugtighed: Max. 85% RF– vær 

opmærksom på kondens/dugpunkt. 

Direkte fugt/vand på overfladen i 

hærdetiden, kan forårsage bobler 

Underlag: < 5% restfugt (vægt) 
Hærdetid: Gangbar og klar til næste 

lag efter 10-20 timer 

Vedhæftning: >1,5 N/mm til brud i 

beton forudsat bæredygtigt underlag 

Holdbarhed: Lagerstabil i mere end 24 

måneder ved korrekt opbevaring 

MAL-kode: 00-4 

Emballage: 3 kg, 7,5 kg, 15 kg, 30 kg  

Blandingsforhold: 2:1 

Dokumentdato: 050416 
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