
 

 

 

Anvendelsesområder: 

Profloor EW-Klar vandig epoxylak/støvbinder er en vandfortyndet 

epoxy der anvendes som støvbinder/lak på betongulve, 

flydemørtel og lignende. 

Kan også anvendes som støvforsegler til indvendige facadevægge 

af teglsten, cementpuds m.m. 

Egenskaber: 

Profloor EW-klar giver en god kemikalieresistens og sikrer at 

underlaget er let at renholde, samtidigt med at slidstyrken øges. 

Ved anvendelse på sugende underlag, giver EW-klar det 

behandlede emne et befugtet udseende, svarende til, at emnet er 

vådt. 

Profloor EW-klar virker primært i dybden og er beregnet til at 

suge ned i underlaget. Produktet efterlader en let hinde, på 

overfladen af det behandlede emne. 

Underlag: 

Profloor EW-klar kan anvendes direkte på beton, mørtel og 

pudsoverflader såfremt disse er rene og fri for olie og fedtstoffer. 

Findes betonslam fra støbningen, skal emnet afvaskes med surt 

rengøringsmiddel, inden behandling. 

Ew-klar er ikke porefyldende og kan ikke anvendes med sand, 

ligesom produktet ikke kan anvendes til nogen form for opretning 

eller revneoverbygning. 

Udførelse: 

Komponenterne afvejes omhyggeligt og sammenblandes grundigt 

med egnet udstyr. Egnet udstyr er f.eks. trinløs boremaskine med 

blandepropel eller røreværk. Komponenterne blandes til de er 

homogene og omhældes derefter til anden emballage og blandes 

yderligere 1 min. 

Blandingen påføres med fnugfri malerrulle i to ensartede lag. 

Andet lag kan med fordel påføres vådt-i-vådt, hvilket indebærer, 

at man efter 15-20 minutters tørretid, påbegynder påførsel af 

andet lag. Her er det nødvendigt at bruge pigsko.  

Forbrug ved påføring vådt-i-vådt er ca. 180 gram/m² mens 2 

påføringer med tørretid imellem, giver et forbrug på 

150g/m²/påføring= 300 g/m² totalt. 
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Produktdata: 

 

Kemisk base: Epoxyresin, blanding af 

Bis A/F, tilsat diluenter og 

vandfortyndet epoxyhærder.  

Densitet: ca. 1,00 kg/l  

Tørstofindhold: ca 35 %  

Viskositet: ca 100 Cp. v. 20°C. 

Hårdhed/shore D: N/A  

Brugstid/potlife:  

2 timer v. 20°C  3 timer v. 12°C 

Temperatur: Bør ikke anvendes ved 

temperaturer under 10°C 

Luftfugtighed: Max. 85% RF– vær 

opmærksom på kondens/dugpunkt. 

Hærdetid: Gangbar og klar til næste 

lag efter 20-24 timer 

Holdbarhed Lagerstabil i mere end 

24 måneder ved korrekt opbevaring 

MAL-kode: 00-5 

Emballage: Sæt á 12 kg  

Dokumentdato: 050416 
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