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Produkttype:  Opløsningsmiddelfri, tokomponent epoxyklarlak/farve, der kan fortyndes med 

vand. 
 

Brugsområde: Maling eller Toplak  
Vedhæftningsprimer til betonoverflader før maling, belægning osv 

 

Egenskaber:  Diffusåben epoxymaling, der tåler slitage.  
Binder sig godt til de fleste typer underlag, selv hærdet epoxy.  
Kort tørre- og hærdningstid. Hærder ved 10°C. Tåler hurtigt vand.  
Udmærket til støvbinding. Farverne har god dækkeevne.  
Produktet afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarligt. 
 

Anvendelsestemperatur: Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 10–35°C. Max relativt fugt på 80 % 
Under udførsel af belægningen, og den efterfølgende tørreperiode skal der 
sørges for god udluftning/ ventilation. Især ved temperatur under 13 grader idet 
Eradur WB kan tørre mangletfuldt op og give misfarvninger på belægningen. 
 

Brugstid:  Brugstid efter opblanding er ca. 1 time   
 

Hærdningstid:  1–4 timer før påføring af videre belægning eller maling.  
6–12 timer før berøring ved gang og lettere belastning  
2–4 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens. 
 

Blandingsforhold: 1 del (rumfang) Eradur WB     comp A (2 liter ca. 2,3 kg)  
3 dele (rumfang) Eradur WB   comp B (6 liter ca. 7,7 kg) 
 

Base og hærder skal blandes meget grundigt, inden der kan fortyndes med vand. 
Fortynd under omrøring. Afhængig af arbejdsmåde, lokalets temperatur og type 
af overflade (gulv, tag, væg) anbefales fortynding med ca. 10% ved første lag og 
5% ved afsluttende lag 
 

Eradur WB er et tokomponentsprodukt, 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:  Massefylde  bas: 1,15 g/cm3 
hærder: 1,28 g/cm3 
mix: 1,25 g/cm3 

Viskositet  ca. 0,4 Pa*s (efter fortynding med vand) 
Tørstofindhold  50%  
Glans  Blank 
Rækkeevne  2 x 0,15 l/m2 (d.v.s. 2 skikt) 
Holdbarhed  6 måneder i ubrudt emballage (15°C) 
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