
 

Mapefloor EP 

DECOR S 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
 
+ Gångytor 
+ Lastbryggor 
+ Tvätthallar 
+ Kök 
+ Livsmedelsindustri 
+ Verkstads / Mekanisk industri 
+ Fiskförädling 
+ Processindustri 
 
Systemet är särskilt lämpligt för platser där halkskydd krävs, 
antingen inom livsmedelsindustri eller andra ställen där 
golvytorna utsätts för vätskor under användningen. 

 
SYSTEMBESKRIVNING 
 
Systemet består av produkter som ger ett fogfritt och 
dammfritt golv som är väl lämpat som industrigolv och i 
verksamhetslokaler där det förekommer måttlig till hög 
mekanisk belastning. 
 
Systemet läggs normalt i tjocklekar om ca. 3-5 mm, och ger 
en blank, hållbar och beständig yta. Systemet levereras i 
olika sandfärger enligt  Mapeis färgkarta for Mapequartz 
color. 

 
På förfrågan kan egna färger och sandblandningar levereras. 
Alternativt kan golvet levereras med slätt yta (Mapefloor EP 
Compact) 

 
Produkterna som används är fria från organiska 
lösningsmedel, och är praktiskt taget luktfria under 
appliceringen. Systemet säkerställer snabb installation av 
industrigolvet och slutprodukten utgör ingen hälso- eller 
miljörisk för användaren. 
 

EGENSKAPER 
 
Systemet lämpligt i miljöer med krav på: 
 
+ Vattentäta, dammfria och fogfria ytor 
+ God slitstyrka 
+ God beständighet mot alkaliska ämnen, olja och fett 
+ Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och  
   underhållsvänlighet 
+ Halkskydd 
+ Tryckfördelande från 4 mm 
+ Brukstemperatur (långtids) upp till 60 ˚C  
 

SYSTEMUPPBYGGNAD 
 
Underlag/förbehandling 

Underlaget ska förbehandlas med fräsning, slipning eller 
blästring, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc. 
 
Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och 
andra cementbaserade underlag. 

 

 
 
1 Primning 
Mapeprimer M – för ytfuktiga/besvärliga underlag, el.  
Mapecoat Universal  

Två komponents lösningsmedelsfri transparent epoxi avströs 

lätt med Mapequartz Color 0,3-0,8 mm eller 0,7-1,2 mm. 

 
2 Epoxi bindemedel 
Mapecoat Universal 

Två-komponents lösningsmedelsfri transparent epoxi. 
Blandas ev. med Compaktmjøl intill 1:1 och påförs i jämn 
tjocklek. Mättas fullt med Mapequartz Color 0,3-0,8 mm eller 

0,7-1,2 mm till överskott. 
 
3 Epox itopplack 
Mapecoat Universal 

Två-komponents lösningsmedelsfri transparent epoxi. 
Appliceras som försegling med raka och efterrullas ev. 
 

 
 
Beskrivningstext: 
Golvbelägg:  Mapefloor EP Décor S 
Yta: Halkskyddad 
Tjocklek: 3 mm 
Sockel: Fas / Hålkärlssockel H=(ange) mm. 
Kulör: R-10(X ) 
Utförande enligt leverantörens anvisningar 
Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080 

 
ÖVRIG INFORMATION 
+ Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns 
tillgängliga på www.mapei.se 
+ Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska 
arbetsmiljörisker 
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