
Beskrivning
Penfloor Härdplastmassa är en 2-komponent,
pigmenterad, lösningsmedelfri
härdplastmassa.
 

Förpackning
A (bas 8,1L) + B (härdare 3,2L)

Kulör
Grå (blank)

Förbehandling:
•  Ytan rengöres noggrant från fett, olja och lösa partiklar. 

Löst sittande färg och beläggning avlägsnas noga. 

Grundning 
•  Obehandlad betong skall slipas eller vid mycket hård 

betong fräsas för att göra ytan grövre, så att vidhäfningen 
blir bra. 

•  Fuktprov enl. HUS-AMA göres på betongplatta på mark, 
ty om fuktspärr saknas så spjälkar massan av. 

•  Obehandlad betong bör grundas med Penfloor Primer 
utspädd med ca 30% Penfloor Förtunning för att undvika 
blåsbildning i beläggningen. 

Färdigbehandling
•  Penfloor Härdplastmassa påföres inom 5 – 12 timmar 

efter grundningen. 
•  Blanda omsorgsfullt hela innehållet i bas- och 

härdarburkarna. Dela aldrig upp burkar. Felaktiga 
proportioner kan leda till utebliven härdning. Härdaren 
blandas med omrörare i en hastighet av 100 – 200 varv / 
minut. Snabbare hastighet kan leda till att för mycket luft 
blir inblandad med blåsbildning som följd.

•  Den färdigblandade massan hälls ut på golvet och 
appliceras med roller eller raka. 

•  Ev. blåsor spräcks med piggroller. 
•  Skrapa ej ur den färdigblandade massan från kanterna på 

burken, då risk finns att ej 100% blandad massa kommer 
på golvet och skapar ohärdade fläckar.

Tjockfilmsbeläggning
•  Omedelbart efter iblandning av härdaren kan torkad 

sand iblandas i massan. Vi rekommenderar att sand 
med olika kornstorlekar används, eftersom man då får 
bäst armeringseffekt. Blanda Penfloor Härdplastmassa 
med sand i förhållandet volym 1:1. En 14 kg burk 
motsvarande Penfloor Härdplastmassa 12,5 liter iblandas 
12,5 liter sand. Vid beläggningar tjockare än 1.5 mm 
rekommenderas följande kornstorlekar på sanden för 14 
kilosburken: 4 lit = 0,1 – 0,3 mm + 4 lit 0,4 – 0,8 mm + 4 
lit = 0,8 – 1,2 mm. Önskas tunnare beläggning än 1,5 mm 
kan sandstorleken 0,8 – 1,2 uteslutas. 
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Användningsområde
Utvecklad för tjockfilmsmålning av ytor
som utsätts för hög belastning och
stort slitage t.ex. ytor av betong, asfalt,
flintcote, trä och stål. genom att motstå
angrepp av agressiva kemikalier, oljor
och slitage.

Utmärkande egenskaper
•  Utvecklad för tjockfilmsmålning av 

ytor som utsätts för hög belastning 
och stort slitage

•  Mycket god resistens mot värme, fett 
och kemikalier

•  Lukt- och lösningsmedelsfri
•  Kan användas i utrymmen där 

explosionsrisk och livsmedel 
förekommer

•  Estetiskt tilltalande och lättstädat 
ytskikt
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www.tremco-illbruck.com 
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Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig 
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och 
Limleverantörers Förenings allmänna 
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Teknisk information

Densitet 1,15

Torrhalt 100%

Hållfasthet
500 kg / cm² utan sand och 800 kg /
cm² med sand.

Brukstid

Ca 45 minuter efter inblandning av
härdaren (beroende på temperatur och
RH). Kallare temperatur ger en längre
brukstid.

Torktid

Dammtorr efter 4 timmar, gångbar
efter 12 timmar.
Hög luftfuktighet gör att massan
härdar snabbare.

Temperaturbeständighet -40°C till +90°C

Användningstemperatur +5°C till +25°C

Kemikaliebeständighet
Utmärkt mot syror, alkalier, vägsalt och
oljor

Lagring Härdaren måste lagras i minst +5°C. Ej frosttålig.

Lagringstid Oblandad massa håller 2 år.

Primer rekommendation OT115 Penfloor Primer
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Applicering tjockfilm
•  Efter blandning av härdare och 

sand så hälls blandningen ut 
på golvet och bredes ut med 
distansraka, där man anpassat 
distansen till den tjocklek som man 
eftersträvar. 

•  En stund efter appliceringen 
efterbehandlas ytan med piggroller 
för att spräcka ev. blåsor som kan 
ha orsakats av blandningen härdare 
– sand.

Rengöring
Eventuell rengöring av utrustning
sker med Penfloor Förtunning innan
härdning.

Åtgång
4,0 m² /lit och 0,25 mm tjocklek (med
roller).
1,5 m² /lit och 1,5 mm tjocklek (med
sand 1:1 och raka)
1 m² / lit och 2 mm tjocklek (med sand
1:1 och raka) osv.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för 
produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom 
återförsäljare. Ring 031-570010 för 
information om närmaste återförsäljare.


