
  2-KOMP. EPOKSĪDA KRĀSA GRĪDAI 
EPX-V GOLFÄRG  
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa     Tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monicolor, RAL 
Iepakojums    0,87; 2,53 un 8,95 L (abi komponenti kopā) 
Materiāla patēriņš   7 – 11 m²/l 
Saistviela    Epoksīds + amīna sveķi  
Šķīdinātājs    ūdens 
Maisījuma izlietošanas laiks Maisījums jāizlieto 1,5 stundu laikā pēc sajaukšanas  
Pārkrāsošanas laiks   Pārkrāsošana pēc 6 stundām pie +23°C un 50% relatīvā gaisa 
     mitruma. Zemāka temperatūra pagarinās žūšanas laiku.  
Žūšanas laiks    Aptuveni 6 stundas. Maksimālo nodilumizturību iegūst pēc 
     aptuveni 7 dienām pie +23°C un 50% relatīvā gaisa mitruma. 
     Uzklāšanas un žūšanas laikā grīdas temperatūra nedrīkst  
     nokristies zem +10°C un relatīvajam mitrumam jābūt zem  
      90%. Pie zemām temperatūrām krietni pagarinās žūšanas laiks.     
Spīdums    80 vienības 
Uzglabāšanas noteikumi  Sargāt no sasalšanas! 
Ugunsdrošība    ugunsdrošs 
Uzklāšanas veids   ota vai rullītis 
 
Materiāla tips 
EPX-V Golvfärg– spīdīga, ūdens bāzes, 2-komponentu epoksīda pārklājums betona grīdu 
krāsošanai iekšdarbos, kur nepieciešama augsta noturība pret mehānisku nodilumu un 
ķimikāliju iedarbību. Ja lieto ārdarbos, krāsa var sākt „krītoties”. Kombinācijā ar EPX-V 
Klarlack laku un pārslām Golvflingor, veido spīdīgu un ļoti izturīgu pārklājumu.  
 
Pielietošanas sfēra 
Pateicoties tās lielai nodilumizturībai, krāsa ir pielietojama grīdu apdarei industriālās zonās, 
noliktavās, garāžās, veļas mazgātavās un tml. vietās.    
 
Specifiskās īpašības 
EPX-V Golvfärg ātri žūst un gandrīz neizdala nekādu smaku krāšanas un žūšanas laikā. To 
var izmantot arī parasto krāsu pārklāšanai, neizraisot to atšķīdināšanu. Pievērsiet uzmanību 
darba drošības pasākumiem, strādājot ar EPX-V Golvfärg.   
 
Virsmas sagatavošana  
Betona grīda:  jaunām betona grīdām jābūt sausām un vismaz 1 mēnesi vecām. Relatīvajam 
mitrumam betona virsmā jābūt zem 90%. Tauku un eļļas traipus noņemiet ar dedzināšanas 
metodi vai ar attaukošanas līdzekļiem, piemēram, Beckers Avfettning. Cementa mīksto 
virskārtu noņemiet ar slīpmašīnu, smilšu strūklu, frēzmašīnu vai  kodinot ar sālsskābes 
šķīdumu (1 daļa skābes un 4 daļām ūdens).  Uzklājiet šķīdumu uz grīdas un ļaujiet pastāvēt 
tam 15 minūtes, pēc tam rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni un izžāvējiet. Izsūciet grīdu ar 
putekļusūcēju pirms krāsošanas.  
Uzmanību! Strādājot ar skābi, izmantot cimdus un nepieļaut tās nokļūšanu uz sejas un roku 
ādas, apģērba un apaviem. Sargājiet metāla priekšmetus no skābes tvaiku iedarbības.  
 



Agrāk krāsotas virsmas: Esošajam pārklājumam jābūt stingri sasaistītam ar pamatni. 
Nomazgājiet virsmu no eļļas, taukiem, kvēpiem un citiem sārņiem ar Beckers Avfettning. 
Pārējās virsmas mazgāt ar Beckers Målartvätt. Nomatējiet spīdīgās virsmas ar smilšpapīru. Ja 
grīda ir krāsota ar lateksa vai alkīda krāsām un jums ir aizdomas par mitruma migrāciju zem 
tām, vecais pārklājums jānoņem pilnībā pirms krāsošanas ar EPX-V Golvfärg. Pārbaudiet 
mitruma saturu virsmā ar higrometru vai noklājiet izolētu plēves gabalu uz virsmas, lai 
redzētu, vai neveidojas mitruma kondensāts zem tās. 
 
Virsmas labojumus veiciet ar EPX Solid špakteļmasu.     
 
Maisījuma sagatavošana: Sajauciet 3 daļas EPX-V Golvfärg Comp A ar 1 daļu Comp B 
(3:1). Sajaukšanu veiciet aptuveni 2 minūtes ar zemu apgriezienu bormašīnu. Jaukšanai 
izmantojiet visu iepakojuma saturu. Nepienācīga sajaukšana, vai nepareiza maisījuma 
proporcija, var izraisīt nevienmērīgu cietēšanu un pasliktināt pārklājuma īpašības. Laba 
ventilācija telpā saīsinās žūšanas laiku un palīdzēs sasniegt labāko rezultātu.  
Maisījuma izlietošanas laiks: Maisījums jāizlieto 1,5 stundas laikā istabas temperatūrā. Pēc 
šī laika maisījums nav lietojams. Grīdas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10°C 
krāsošanas un žūšanas laikā.    
 

UZKLĀŠANA 
 
Gruntēšana: Sajauciet EPX-V Golvfärg Comp A + B kā aprakstīts iepriekš un pievienojiet 
20-30% ūdens. Uzklājiet 1-2 kārtas. (Jūs varat arī izmantot EPX SOLID Primer gruntēšanai). 
Krāsošana: Sajauciet EPX-V Golvfärg Comp A + B kā aprakstīts iepriekš un pievienojiet 
10% ūdens. Uzklājiet 1-2 kārtas. 
Sajaukšana: 3 daļas Comp A + 1 daļa Comp B (3:1). 
Uzklāšana: Uzklājiet ar otu vai rullīti. Lietojiet aizsarg-cimdus un brilles.  
Tīrīšana: Lietojiet vienreizējos instrumentus, jo epoksīds ar zemu molekulāro masu var 
izraisīt alerģiju. 
 
Pārslu sistēma: nobeiguma krāsas kārta + laka + pārslas. 
Uzklājiet nobeiguma krāsas kārtu nelielā laukumā un izkaisiet pārslas slapjā krāsā. Izkaisiet 
pārslas, pasviežot tās augstu virs grīdas, lai tās vienmērīgāk sadalītos. Pēc tam, kad krāsa ar 
pārslām ir nožuvusi aptuveni 24 stundas, nobirstējiet virsmu ar stingru birsti, lai noņemtu 
pārslas, kas nav ielipušas krāsā. Pēc tam nolakojiet virsmu ar EPX-V Klarlack 1 vai 2 reizes. 
 
Krāsu spektrs: Standarta toņi. Krāsu var tonēt Beckers Colour sistēmā.  
Ugunsdrošība: Nedegošs! 
Uzglabāšana: Sargāt no sala!     


