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DEGADUR® 418  
 

 

Medium viskøst bindemiddel til belægninger på tørre og våde gulvoverflader. Degadur® 418 kombineret med toplak 
Degadur® 526 er særligt velegnet i omgivelser med varmt og fedtet vand og har en forbedret modstand mod varmt snavset 

vand og fedt op til 80 ° C. Anbefales til store køkkener.  

Degadur® 418 kan påføres med stålplade eller som polstret belægning. Også velegnet til jævn selvnivellerende, ensfarvet 
masse gulv. Bindemidlet elasticitet minimerer risikoen for revnedannelse og giver en slidstærk overflade, 3-6 mm i tykkelse 
for medium told, trykstyrke 400 kg / cm2. 

Degadur® 418 har gode applikationsegenskaber og er specielt velegnet til belægninger med farvet sand, der påføres med 
stålplade. 

Alle Degadur™ produkter er hærdet med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er 

referenceværdier. Hærdermængde for Degadur® 418 i vægtprocent: 

Temperatur (°C) Hærder (vægt-%) Potlife (min) Hærdetid (min) 

5 4,5 ca 40 ca 70 

10 3,0 ca 35 ca 75 

15 2,5 ca 25 ca 55 

20 2,0 ca 15 ca 35 

30 1,0 ca 25 ca 70 

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur 
 
Hærdemængde for en blandning af 6,7 kg/7 L Degadur® 418 (+20 kg färgsand): 

Temperatur (°C) Hærder (gram) Hærder (dl) Potlife (min) Hærdetid (min) 

5 300 4,6 ca 40 ca 70 

10 200 3,0 ca 35 ca 75 

15 168 2,5 ca 25 ca 55 

20 134 2,0 ca 15 ca 35 

30 67 1,0 ca 25 ca 70 

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt 

disse værdier i det gældende arbejdsmiljø. 

 

Degadur® 418 er ikke egnet som primer eller toplak. 
Primers: Degadur® B-71 eller Degadur® 111 - til fugtige overflader. 
Toplak: Degadur® 527, Degadur® 526 (til varme og våde overflader), Degadur® 165, Degadur® 529. 


