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ERADUR® DEKOR ISL 

 
 
 
 
Produkttype:  To – komponent epoxyplast, opløsningsmiddelfri. ufarvet epoxy. 
 
Brugsområde:  Bindermiddel til dekorative belægninger af natursten.  

  
Egenskaber:  • formuleret til at give natursten grus (4-6mm) den optimale 
   Forbindelse nødvendig for at opnå en varig og holdbar 
   natursten gulv. Den højere viskositet af bindemidlet giver "mere plast på 
   sten "uden at komplicere gulvets anvendelse. 
   • Har lav selvfarve og hurtig hærdning. 

• Modstår tidlig fugt og vandbelastning uden misfarvning 
 
 God vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Forstærker 
betonoverfladen. Belægninger, der er opbygget af ERADUR DEKOR EF, har 
god slidstyrke og kemikaliebestandighed. Belægningen tåler benzin, olier, fedt, 
salte og vand mm. Belægningen har begrænset bestandighed mod stærke 
syrer, organisk syrer og stærke opløsningsmidler. Bestandigheden mod alkalier 
og lud er god. Produktet afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke 
brandfarligt 

 
Anvendelsestemperatur: Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 5–30 °C. 
 
Varighed:   Brugstid efter blanding er ca. 50 minutter. 
 
Hærdningstid:  24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 
   5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens 
 
Blandingsforhold:  2 vægtdele ERADUR DEKOR ISL, comp A, (4,4 kg) 
   1 vægtdel ERADUR DEKOR ISL, comp B, (2.2 kg) 
   ca. 100 kg natursten grus (4-6 mm) 
 

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 og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug. 
 

Sikkerhed:   Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs 
etikken og sikkerhedsdatabladet før brug. 

 
Teknisk specifikation:   Densitet    base: 1,15 gr/cm3 
      hærder: 1,13 gr/cm3 
      mix: 1,14 gr/cm3 
   Viskositet, 25°C  pigmenteret, ca 2,0 Pa s 
   Volumentørstof   100% 
   Glans   blank 
   Holdbarhed  6 måneder i ubrudt emballage (> 15 ° C). 
 
 


