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DEGADUR® 420  

 
Mediumviskøst elastisk klæbemiddel til fremstilling af gulve med to-komponentbelægninger. Ved anvendelse af planteske, 
selvudjævende, glatte eller dryssede indendørsbelægninger til beton- og metaloverflader. Velegnet til våde og tørre områder. 
Anbefales til store køkkener. 

DEGADUR® 420/1 og 420/2 belægninger påføres med en planteske eller en gummirake med en mindste tykkelse på 2 mm. 
For glatte overflader anbefales det at male med en roterende rulle. Til dekorative overflader kan farvede flager (3 - 4 mm), 
farvet kvartssand (overtrukket med EP- eller PU-bindemiddel) eller granodiorit i størrelse 0,3 - 0,8 mm eller 0,7 - 1,2 mm 
drysses til selvudjævningen belægning. 

Påføringen af DEGADUR® 420/3 finder sted med en justerbar gummirake og udjævnes derefter med et fleksibelt planteske. 

Den samlede katalyserede mængde af 420/4 belægning hældes fuldstændigt på det primede underlag fordelt med en 
finjusteret (2-4 mm pigge) gummirake og rullet ud med en nylonrulle (12 - 14 mm vævet). 

Overfladen på DEGADUR® 420 belægninger har brug for en klar eller pigmenteret DEGADUR® topcoat. 

Alle Degadur ™ -produkter hærdes med hærderpulver af BPO (indeholder Di-benzoylperoxid) Nedenstående værdier er retningslinjer. 

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

5 4,0 ca 35 ca 65 

10 2,5 ca 30 ca 65 

15 2,0 ca 30 ca 55 

20 1,0 ca 25 ca 45 

25 1,0 ca 15 ca 30 

30 1,0 ca 13 ca 35 

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. 

Hærdningsmængde for en blanding af 6,7 kg / 7 L Degadur® 420 (+20 kg farvesand): 

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

5 268 4,0 ca 35 ca 65 

10 168 2,5 ca 30 ca 65 

15 134 2,0 ca 30 ca 55 

20 67 1,0 ca 25 ca 45 

25 67 1.0 ca 15 ca 30 

30 67 1,0 ca 13 ca 35 

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt 
disse værdier i det gældende arbejdsmiljø. 

Degadur® 420 er ikke egnet som primer eller topcoat. 
Primer: Degadur® B-71 eller Degadur® 111 - til fugtige underlag. 
Topbelægninger: Degadur® 527, Degadur® 526 (til varme og våde overflader), Degadur® 165, Degadur® 529. 
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