
Dwuskładnikowy, szybkoschnący pigmentowany podkład epoksydowy na bazie wody

• Uszczelnia powierzchnię betonu i zapewnia dobrą przyczepność farb Tikkurila
Fontefloor i powłok Tikkurila Temafloor.

• Szybkoschnąca.
• Biały pigment.
• Dobra przepuszczalność pary wodnej.
• Klasyfikacja M1 dla materiałów budowlanych o niskiej emisji została przyznana przez

fińską Fundację Informacji Budowlanej RTS.
Służy do wiązania pyłu i gruntowania posadzek betonowych.

Około. 41 %.

Baza: 2 części objętościowe podkładu Tikkurila Fontefloor EP-FD
Utwardzacz: 1 część objętościowo utwardzacza Tikkurila Fontefloor EP-FD

około 45 minut w pojemniku do mieszania.

Wydajność na posadzkach betonowych wynosi średnio:
Gruntowanie 5-7 m2/l
Stopień krycia zależy od porowatości i równości podłoża oraz metody aplikacji.

Pyłosuchość po 30 minutach
Kolejne malowanie po 2 godzinach (produkty wodorozcieńczalne i epoksydowe)
Kolejne malowanie po 6 godzinach (poliuretany bezrozpuszczalnikowe)
Pełne utwardzenie po 7 dniach
W niższych temperaturach proces utwardzania będzie trwał dłużej.

gumowa rakla, wałek

Woda

Woda. Sprzęt należy czyścić natychmiast po użyciu, zanim farba wyschnie.

20,0 L
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Przed szlifowaniem należy zawsze usunąć tłuszcz, olej i inne zanieczyszczenia
detergentem Tikkurila Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare warstwy farby
przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę
najlepiej dopasowaną do miejsca aplikacji.
Wyczyść dziury, usuwając cały luźny lub kruchy materiał. Po wstępnej obróbce
mechanicznej należy ostrożnie usunąć luźny materiał i kurz za pomocą odkurzacza.
Podłoże musi mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. W przypadku
stosowania na cementowym jastrychu wyrównawczym: sprawdzić zgodność z
producentem jastrychu wyrównawczego

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność resztkowa
powinna wynosić poniżej 4% wag.
Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni lub powłoki nie powinna spaść poniżej
+15°C podczas aplikacji lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna
przekraczać 80%.

Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Wymieszać dokładnie odpowiednie
proporcje bazy i utwardzacza (ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki) za
pomocą wolnoobrotowej wiertarki ręcznej z łopatką. Niewystarczające wymieszanie lub
niewłaściwe proporcje mieszania spowodują nierównomierne wysychanie powierzchni,
osłabienie właściwości powłoki i ryzyko niepowodzenia aplikacji.

Zagruntować za pomocą 5-15% rozcieńczonego podkładu Tikkurila Fontefloor EP-FD.
Zawsze dodaj potrzebną wodę do gotowej mieszanki i dokładnie wymieszaj. Mieszankę
wylać na podłogę, nałożyć gumową pacą i wyrównać wałkiem.
Jeśli to konieczne, powtórz gruntowanie, aby uzyskać nieporowatą powierzchnię.
Porowata powłoka podkładowa spowoduje powstawanie dziur i pęcherzyków powietrza w
gotowej powłoce.

Wypełnij dziury i pęknięcia mieszanką nierozcieńczonego Tikkurila Temafloor 400 i
suchego, czystego piasku. Proporcje mieszania np. 1 część objętości mieszanki lakieru
i 1-2 części objętości piasku o uziarnieniu 0,1-0,6 mm. W razie potrzeby przeszlifować
załatane obszary przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Przemalowanie należy wykonać w ciągu 2-48 godzin (6-48 godzin dla poliuretanów bez
rozpuszczalników) po zagruntowaniu. Jeżeli zagruntowana powierzchnia nie zostanie
przemalowana w ciągu 48 godzin, należy ją przeszlifować. Wylać mieszankę na podłogę
i nałożyć warstwę nawierzchniową zgodnie z instrukcjami podanymi w odpowiedniej
Karcie Produktu.
Uwaga! Pozostałą mieszankę dodać do następnej partii farby lub jastrychu, nie zeskrobuj
jej z pojemnika na podłogę.

Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu.
Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie

możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych

informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i
doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy

prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu
do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się

na własną odpowiedzialność użytkownika.
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Przepuszczalność dwutlenku węgla sᴅ > 50 m
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