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BRUKSOMRÅDER 
 
+ Lager / Ekspedisjon / Produksjon 
+ Korridorer / Gangarealer 
+ Laboratorier / Tekniske rom 
+ Farmasøytisk industri 
+ Grafisk industri / Trykkerier 
+ Sykehus / Institusjoner 
+ Næringsmiddelindustri/ Storkjøkken  
 

 
SYSTEMBESKRIVELSE 
 
Systemet består av produkter som gir et fugefritt 
epoksybelegg som er velegnet til industrigulv og næringsbygg 
generelt. 
 
Gulvbelegget legges i tykkelser fra 3 - 7 mm, hvor 
oppbygningen består av primer, kvartssand og epoksy. 
 
Systemet gir en blank, sklisikker og bestandig overflate som 
leveres i et stort utvalg RAL- og NCS-farger.  
 
Produktene som benyttes er løsemiddelfrie og praktisk talt 
luktfrie under legging. Systemet sikrer rask installasjon 
av industrigulvet og sluttproduktet utgjør ingen helse- eller 
miljømessig fare for brukeren. 

 
 

EGENSKAPER 
 
Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til 
gulv med: 
 
+ Vanntette, støvfrie og fugefrie overflater 
+ Meget god slitestyrke 
+ God kjemikaliebestandighet mot alkalier, olje, fett 
+ God hygiene og renholds- og vedlikeholdsvennlighet 
+ Sklisikker overflate 
+ Trykkfordelende fra 4 mm tykkelse 
+ Bestandig mot moderat termisk sjokk fra 6-7 mm tykkelse 
+ Brukstemperatur (langtids) opp til 60˚C  
 
 

SYSTEMOPPBYGGING 
  
Underlag / forbehandling 

Underlaget skal forbehandles ved fresing, sliping eller 
blastring, og være tørt, rent og fritt for olje, fett etc. 
 
Systemet er egnet til bruk på underlag av betong og andre 
sementbaserte underlag. 
 
 
 
 

_ 

 
 
1 Priming 
PRIMER SN – standard primer eller 
Mapeprimer M – for overflatefuktige/vanskelige underlag  

To-komponent løsemiddelfri epoksyprimer. Avstrøs lett med 
tørr sand dersom intervalltid er større enn 24 timer (avhenger 
av primertype og bruksbetingelser).  
 
2 Epoksybelegg 
Mapefloor SL- farget 
Mapefloor SL HD – farget  

Tre-komponent selvutjevnende epoksybelegg. Påføres med 
tannsparkel i tykkelser fra ca. 1,5 mm, og fullmettes med tørr 
kvartssand. For ekstrem slitestyrke benyttes Emery eller 
Bauxit.  

 
Mapefloor SL HD skiller seg fra Mapefloor SL med større 

andel og annen type fyllstoff, og anbefales til områder med 
høyere belastninger. 
 
3 Topplakk  
Mapefloor SL- farget 

Tre-komponent selvutjevnende epoksybelegg. Påføres med 
glatt sparkel til ønsket sklisikring er oppnådd.  
eller 
Mapecoat KB – farget 

To-komponent kjemikaliebestandig topplakk som benyttes 
ved krav til økt kjemikaliebestandighet. 
 

 
 
ØVRIG INFORMASJON 
+ Produktdatablad (TDS) og sikkerhetsdatablad (SDS) er 
tilgjengelig på www.mapei.com 
+ Arbeidsbeskrivelser 
+ FDV-dokumentasjon 
+ Arbeidstilsynets brosjyre nr. 377 om herdeplast 


