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ANVENDELSESOMRÅDE 
 
+ Kældergulv 
+ Lager / Ekspedition 
+ Korridorer / Gangarealer 
+ Teknikrum 
+ Grafisk industri 
+ Udstillingslokaler / Butikker 
+ Vægge i vaskehaller, produktion, ingeniørgange,  
   elevatorskakte 
 
På grund af den lave lagtykkelse er systemet ikke egnet 
til anvendelse i områder med store punktbelastning og/eller 
termisk belastning. 
 

 
SYSTEMBESKRIVELSE 
 
Systemet består af produkter som giver et fugefrit og støvfrit 
gulv der er velegnet til industrigulv og erhvervsbyggeri 
hvor det forekommer let mekanisk belastning.  
 
Systemet kan ligeledes anvendes på vægge hvor der er 
behov for at lette rengøringen eller for som beskytte mod 
indtrængning af skadelige stoffer. 
 
Systemet udføres i tykkelser på indtil ca. 0,4 mm, og giver en 
blank, holdbar overflade som leveres i et stort udvalg av  
RAL- og NCS-farver. 
 
Produkterne som benyttes er emulgeret i vand, indeholder 
ikke organiske opløsningsmidler og er under påføring praktisk 
talt lugtfrie. Systemet sikrer hurtig udførelse og ibrugtagning, 
og slutproduktet udgør ingen helbreds- eller miljømæssig fare 
for brugeren. 
 

EGENSKABER 
 
Systemet er egnet som belægning hvor der stilles krav til 
gulv med: 
 
+ Vanddamp diffusjonsåbent 
+ Hindrer vandoptag og beskytter mod skadelige stoffer 
+ God kemikaliebestandighed mod alkalier, olie og fedt 
+ God hygiejne, renholdelses- og vedligeholdelsesvenlig 
+ Lav emitterende 
 
 
 

SYSTEMOPBYGNING 
 
Underlag / forbehandling 
Underlaget skal forbehandles ved slibning pga. lav 
lagtykkelse, samt være tørt, rent og frit for olie, fedt etc. 
 
Systemet er egnet til anvendelse på underlag af beton og 
andre cementbaserede underlag. 
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1 Primning (efter behov) 
Mapeprimer W – transparent 
Tokomponent vandemulgeret epoxygrunder.  
 
2 Epoxymaling 
Mapecoat I 62 W - farvet blank 
To-komponent vandemulgeret epoxymaling.  
 
3 Epoxymaling 
Mapecoat I 62 W  - farvet blank 
To-komponent vandemulgeret epoxymaling.  
 
 

 
 
 

 
ØVRIG INFORMATION 
+ Produktdatablad (TDS) og sikkerhedsdatablad (SDS) er  
   tilgængelig på www.mapei.dk 
+ Arbejdsbeskrivelser 
+ Instruktioner for drift og vedligehold (IDV-dokumentation) 
+ Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.7 om hærdeplast 
 


