
 

Mapefloor EP W 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
 
+ Källargolv 
+ Lager / Expedition 
+ Korridorer / Gångytor 
+ Teknikutrymmen 
+ Grafisk industri 
+ Utställningslokaler / Butiker 
+ Väggar i tvätthallar, produktionslokaler, tunnlar och  
   hisschakt 
 
På grund av den låga skikttjockleken är systemet inte 
lämpligt för användning i områden med hög punktbelastning 
och/eller termisk belastning. 

 

 
SYSTEMBESKRIVNING 
 
Systemet består av produkter som ger ett fogfritt och 
dammfritt golv som är väl lämpat som industrigolv och i 
verksamhetslokaler där det förekommer lätt mekanisk 
belastning.  
 
Systemet kan också användas på väggytor med krav på att 
vara lättrengjorda eller på att skyddas mot att skadliga 
ämnen tränger in. 
 
Systemet läggs i tjocklekar på upp till ca. 0,4 mm, och ger 
en blank och beständig yta som levereras i et stort utval av 
RAL ocah NCS färger. 
 
Produkterna som används är i vattenemulsion och fria från 
organiska lösningsmedel, härdar snabbt och är praktisk 
taget luktfria under applicering. Systemet säkerställer snabb 
installation av industrigolvet och slutprodukten utgör ingen 
hälso- eller miljörisk för användaren. 
 

EGENSKAPER 
 
Systemet lämpligt i miljöer med krav på: 
 
+ Diffusionsöppet för vattenånga 
+ Hindra vattenabsorption och skydda mot skadliga ämnen 
+ God beständighet mot alkaliska ämnen, olja och fett  
+ Hygien- samt renhållnings- och underhållsvänlighet 
+ Låg emitterande 
 
 

SYSTEMUPPBYGGNAD 
 
Underlag/förbehandling 

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

 

 

 
 
1 Primning (vid behov) 
Mapeprimer W – transparent 

Två-komponents vattenemulgerad epoxigrundning.  
 
2 Epoxifärg 
Mapecoat I 62 W – färgad blank 

Två-komponents vattenemulgerad epoxifärg.  
 
3 Epoxifärg 
Mapecoat I 62 W – färgad blank 

Två-komponents vattenemulgerad epoxifärg.  
 
 

 
 
 

Beskrivningstext: 
Golvbelägg:  Mapefloor EP W 
Yta: Slät 
Tjocklek: 250 -400 my 
Kulör: GRÅ 31 (standard), (ange) 
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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