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Produktblad 
BSAB-MHG 

SE:P-E0502 

ERADUR® TOPPLACK 

 
 

 

 

Produkttype:  To - komponent, lavviskos, opløsningsmiddelfri epoxyplast. 

 

Anvendelsesområde: Gulvbelægninger med højeste krav til mekaniske egenskaber, i 

kombination med meget lav gulning. 

  Toplak og forsegling af farvesands belægninger. 

 

Egenskaber:   Gode mekaniske egenskaber. 

 Lav gulning og god lysægthed. 

 Meget god resistens mod organiske syrer, alkalie, benzin, olier. 

 

En højkvalitets klarlak beregnet til andvendelse som toplak på 

belægninger med høje krav til lav gulning, høj lysægthed i 

kombination med slidstyrke og holdbarhed. Kan anvendes som 

bindemiddel i farvesands belægninger, hvilket giver belægningen 

endnu bedre mekaniske og visuelle egenskaber. Produktet afgiver 

ikke lugt eller smag, og er ikke brandfarligt. 

 

Anv. Temperatur: Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 10-30 °C.  

 

Brugstid:  Brugstid efter blandning ca. 50-60 min. 

 

Hærdetid:  24 timer før gangtrafik og lettere belastning. 

5-7 døgn før fuld udhærdning og kemikalieresistens. 

 

Blandingsforhold: 2 vægtdele ERADUR Topplack komp A (10 kg) 

  1 vægtdel ERADUR Topplack komp B (5 kg) 

 

ERADUR er et to – komponentsprodukt hvilket medfører at dårlig 

blanding af produktet, kan resultere i delvist uhærdet belægning. 

Bland derfor komponenterne i flere minutter mod spandends 

bund og kanter med rørværk der er egnet til formålet. 

 

Blandingen skal derefter anvendes straks på gulvet, da 

hærdningen sker hurtigt i spanden. 

 

Det er vigtigt at blandingsforholdet er præcist mellem base og  

hærder. 

 



Disse inskruktioner  og de givne råd er baseret på vores egne erfringer med produkterne. Da arbejdsgrundlaget 

ligger udenfor vores kontrol, begrænses vores ansvar til materialets kvalitet. Vores erfaring og viden om 

produkterne er naturligvis breddere end hvad der er oplyst i dette datablad. Kontakt os gerne for mere information 

eller besøg vores hjemmeside. 

 

 

Base, hærder og fillermateriale bør være stuetemperatur ved 

andvendelse. 

 

 

Sikkerhed: Anvend sikkerhedsbriller og godkendt arbejdstøj samt 

nitrilhandsker under blanding og påføring. 

 Læs altid sikkerhedsdatabladet inden produktet bruges. 

 

Teknisk specifikation:  Trykstyrke  ca. 70 N/mm2 

Bøjetrækstyrke ca. 65 N/mm2 

E-modul  ca. 2400 N/mm2 

trækstyrke  ca. 45 N/mm2   

dvs. brud i betonunderlaget. 

Slagstyrke  ca 50 mJ/mm2 

Densitet  base:1,12 gr/cm3 

hærder:1,00 gr/cm3 

mix: 1,07 gr/cm3 

Viskositet, 25°C letflydende ca 0,4 Pa s 

Tørstofindhold 100% 

Glans  Blank 

Holdbarhed 6 måneder i ubrudt emballage ved 

minimum 15 °C 
 


