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Vandbaseret

Til middel til tung trafik

Let at påføre, ingen primer nødvendig

Langtidsholdbar glans finish

Meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler, kemikalier og bil-dæk



EPOXYSHIELD® MAXX + ADDITIVES
BESKRIVELSE
Epoxyshield® er brugervenlig og let at påføre vandbaseret epoxy gulvbelægning med en
meget effektiv vedhæftning og lang holdbarhed. Produktet har en fremragende slid, slag og
slidstyrke osse ved tung gang- og køretøjs-trafik. Modstår kemikalier.

ANBEFALET BRUG
Epoxyshield® 5300 MAXX kan påføres på betongulve, som er helt rene og tørre. Det
anbefales ikke at påføre på glat/tæt beton eller beton indeholdende en hærdemasse, som
forhindrer en god vedhæftning. Epoxyshield® 5300 MAXX kan også påføres på gamle gode
vedhæftende belægninger.
Epoxyshield® Antislip Additive (200.0.7) giver en fremragende anti-skrid finish, når det
blandes med Epoxyshield® 5300 MAXX.
Epoxyshield® Dekorative Chips (505.0.43) er specielt designet til brug i kombination med
Epoxyshield® 5300 MAXX. Spånerne klæber permanent på gulvet, når de er drysses i den
våde belægning. Giver en flot dekorativ finish.

TEKNISK DATA
Tæthed:  1,27
Glansgrad:  Satin
Tørstofindhold i volumen:  63.6%
Blandingsforhold:  Base: Aktivator = 3:1 (volumen)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
Håndteringstør:  16 timer (velegnet til let gangtrafik)
Genbehandlingstør:

 
24 timer (velegnet til normal gangtrafik og tung trafik
varer)

Fuldt hærdet:  7 dage (velegnet til biltrafik)
Brugstid:  2 timer (15°C), 1½ timer (21°C), 1 timer (26°C)
Induktionstid:

 

Pensel: 30 minutter (15°C), 10 minutter (20°C). Rulle:
45 minutter (15°C), 15 minutter (20°C). 5 - 15
minutter (25°C)

TEORETISK FORBRUG
Ca. 7 m²/l afhængig af underlag og påføringsmetode. Ved nogle lejligheder kan 1 lag være
tilstrækkeligt.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Reparer eventuelle huller eller revner med EpoxyShield beton-reparationsprodukter. Hvis
gulvet er tidligere malet, fjern eventuel løs maling ved at slibe og skrabe. Fjern olie og fedt
ved hjælp af en skrubbebørste og EpoxyShield rense-/affedtningsmiddel. Skyl grundigt
med frisk vand bagefter. Fjern alt vand og lad det tørre helt. Før fingrene over det rene, tørt
gulv. Hvis du ser støv eller pulver, skal du gentage skylningen, indtil gulvet er rent.

BRUGSANVISNING
Hæld indholdet af A i B og rør grundigt i mindst 3 minutter. Tillad blandet produkt at stå (se
tabel), før belægningen rulles på overfladen. Efterlad ikke beholderen i direkte sollys. Bland
igen før påføring. Produktet skal bruges inden for 1 til 2 timer efter indledende blanding
(brugstid, se tabel). Denne tid falder ved højere temperaturer. Bland ikke malspåner med
Epoxyshield® 5300 MAXX.

ANVENDELSESBETINGELSER
Påføres, når lufttemperaturen (omgivelsestemperaturen) er 15-35ºC og den relative
luftfugtighed er under 80 %. Betongulve tager lang tid at varme op; sørg for, at den
foregående dag også har været mindst 15ºC før maling. Minimum gulvtemperatur for maling
er 13ºC. Mal i midten af eftermiddag sikrer den bedste tørretid.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Efter de fulde 60 minutter, brug en malerrulle (20 cm) til at påføre et jævnt lag

Epoxyshield® 5300 MAXX på overfladen. Påfør i sektioner på 1,5 x 1,5 m, Epoxyshield®
Dekorative Chips kan hvis ønsket let spredes på den nybelagte overflade. Oprethold en våd
kant for at forhindre overlapninger og glansforskelle. Drys de dekorative malingsspåner på
det våde film (bemærk: dette trin kan springes over, hvis chips ikke ønskes. Dette vil ikke
påvirke belægningens ydeevne). Fortsæt med det samme med at belægge den næste sektion
(bemærk: frisk maling kan påføres over de løse spåner, der ligger uden for det tidligere
malede område).

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Vask straks alt værktøj og udstyr med varmt vand og mildt rengøringsmiddel. Tillad ubrugt
produkt til at hærde i beholderen og kassere i henhold til lokale regler.

BEMÆRKNINGER
Da påføringstiden kun er 1 - 2 timer (afhængig af temperatur), anbefales det at påfør
produktet med 2 personer. Få 1 person til at begynde at trimme kanter og få en anden
person begynder at rulle gulvet ud som angivet. MAL IKKE OVERFLADEN HVIS FØLGENDE
FORFINDES: 1. Forseglet beton: dryp en lille mængde vand på overfladen. Hvis vandet perler,
er en sealer tilstede og maling kan muligvis ikke klæbe ordentligt. 2. Fugt i betonen: påfør et
ark plastik (f.eks. affaldspose) på gulvet. Tape ned ad kanterne og lad det tørre i 24 timer.
Hvis der kommer vanddråber på indersiden af plast eller hvis beton fremstår våd (mørkere i
farven), er fugt fanget i betonen. 3. Løs beton eller betonstøv: hvis betonen er løs, fliser eller
har betonstøv tilstede, vil belægningen ikke fungere korrekt, medmindre alt løst materiale og
støv er fjernes og beskadigede områder repareres. 4. Gulve behandlet med en
afretningsmørtel eller på anhydridgulve. 5. Stagnerende vand

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:  53 g/l
VOC-færdigblanding:  53 g/l
VOC-kategori:  A/j
VOC-grænse:  140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:

 

Undgå kontakt med hud og øjne. Ved hudkontakt, vask
det berørte område med sæbe og vand og skyl godt.
Førstehjælp: i tilfælde af kontakt med øjne, skyl med
koldt vand i 15 minutter. Hvis det indtages, må du ikke
inducer opkastning. Drik 1-2 glas vand eller mælk.
Kontakt en læge med det samme. Holde utilgængeligt
for børn. Må ikke tages internt. Kontakt for yderligere
information sikkerhedsdatabladet og
sikkerhedsoplysningerne trykt på dåsen.

HOLDBARHED
5 år fra produktionsdatoen i uåbnede dåser, hvis opbevaret i tørre, godt ventilerede områder
og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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