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Produkttype:  To-komponent, opløsningsmiddelfri, semi-elastisk epoxyplast. 

 

Brugsområde:  Belægninger på svigtende underlag, spånplader, asfalt mm. 

Lyd- og vibrationsdæmpning på dørkplader osv.  

Som vedhæftningsprimer på vanskelige underlag som for eksempel glaserede 

klinker mm.  

 

Egenskaper: Giver en elastisk og slagfast belægning, der har god evne til at tåle slitage. 

Produktet er egnet til overflader med tung trafik, hvor underlaget f.eks. er 

industri-asfalt eller dørkplader.  

Også passende som slidlag på glatbaner.   

Kemikaliebestandigheden er middelgod. Overfladen er halvhård og dermed 

noget mere tilbøjelig til at blive beskidt end hårde epoxyoverflader. Produktet 

har en marginalt større tendens til gulning.  

 

På grund af de reaktive komponenter i produktet er bindemidlet fleksibelt, 

hvilket giver permanent elasticitet og lang levetid.  

Vedhæftningen til beton og de fleste andre underlag er god. Afgiver ingen lugt- 

eller smagsstoffer og er ikke brandfarlig.  

 

Anvendelsestemperatur: Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur):  15-25 °C. (RF < 80%) 

 

Brugstid:  Brugstid efter opblanding er ca. 40-60 min, afhængig af temperaturen.  

 

Hærdningstid:  24-48 timer før berøring ved gang og lettere belastning (afhængig af temp.) 

5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens 

 

Blandingsforhold: 2,4 vægtdele ERADUR Flexibel, komponent A (12 kg) 

  1 vægtdel ERADUR Flexibel, komponent B (5 kg) 

 

ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding 

giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere 

minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til 

formålet før påføring.  

Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base, 

hærder og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.  

 

Sikkerhed: Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs 

etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.  

 

Teknisk specifikation:  Hårdhed, Shore D ca. 45 

Viskositet  ca. 1,1 Pa’s 

Massefylde  blanding: 1,18 gr/cm
3 
 

Tørstofindhold  100% 

Glans  Blank 

Holdbarhed  6 måneder i ubrudt emballage (15 °C). 

 

 

 

 


