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Det här är en blank, vattenburen tvåkomponent 
epoxifärg. Avsedd för ny- och ommålning av be-
tonggolv, som utsätts för kemiska och mekaniska 
påkänningar som industri, lagergolv, garage och 
våtutrymmen. 
 
Som grundfärg används Hangar Primer.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

FÖRBEHANDLING: Nya betonggolv: Bör vara 1 må-
nad gamla, yttorra och fria från fett, damm och lösa 
partiklar. Cementhuden avlägsnas med maskinslip-
ning, fräsning eller betning med Jerbol Betongets.  
 
TIDIGARE MÅLADE YTOR: Den gamla färgen skall 
vara väl förankrad i underlaget. Fett, olja och andra 
föroreningar tvättas bort med Fettlösare. Blanka ytor 
mattslipas eller grundas med Hangar Primer. Kontrol-
lera fukthalten i golvet med en fuktmätare eller med 
en tätslutande plastfolie.  
 
BLANDA  

3 volymdelar Hangar Golvfärg, Komp. A blandas med 
1 volymdel Hangar Golvfärg Härdare, Komp.B. Späd 
med max 10% vatten.  
 
OBS! Tillsätt all härdare och blanda i ca 2 minuter, 
gärna med en lågvarvig borrmaskin försedd med sk 
blandarvinge. Dela inte förpackningen. Felaktigt 
blandningsförhållande kan orsaka dålig härdning.  
 
BRUKSTID (pot-life): Blandningen skall förbrukas 
inom 1,5 timme vid +23 grader C, därefter är bland-
ningen obrukbar.  
 
MÅLA  

Under målning och härdning ska golvets yttempera-
tur ej vara lägre än +10 grader C. Vid låga temperatu-
rer förlängs torktiden kraftigt. För bästa vidhäftning 
mellan skikten måla nästa skikt inom ca 24 timmar.  
 
MÅLNING: Blanda Hangar Golvfärg Komp. A+B enligt 
ovan och tillsätt max 10% vatten. Måla 1-2 gånger 

med väl urtvättad perlonrulle eller pensel. För bästa 
vidhäftning mellan skikten måla andra gången inom 
24 timmar. Verktygen bör vara av engångskaraktär då 
lågmolykylär epoxi är allergiframkallande innan härd-
ning. Rengöring av verktyg kan innebära hudkontakt 
vilket skall undvikas.  
 
Om flingeffekt önskas stryk ett skikt Hangar Klarlack 
i etapper och fördela flingorna i den ännu våta klar-
lacken. Kasta flingorna högt över golvet för att få en 
jämn fördelning. Efter tork borstas ytan med en hård 
borste för att ta bort löst sittande flingor. Stryk eller 
rolla sedan flödigt 1-2 gånger med Hangar Klarlack. 
 
RISKINFORMATION 
Lågmolekylär epoxi är allergen. Det innebär att 
skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd 
skall användas vid hantering av produkt. 
 
 
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida. 
 

TEKNISK INFORMATION 
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AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

8 

VOC Maximal slitstyrka efter ca 7 dygn 
Gränsvärde (Kat A/j):140 g/l (2010) 
Produktens VOC:<140 g/l. 

KULÖR Ingår i Alcro Färgprisma 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Övermålningsbar ca 6 tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +10°C 

1 LITER RÄCKER TILL 7-10m2 

GLANS Blank, ca 85 skaldelar 

VERKTYG RENGÖRES MED Rengörs ej. Verktyg bör kastas efter 
applicering 

VERKTYG Roller el. pensel 

SPÄDES MED Max 10% vatten 

BINDEMEDEL Epoxi-aminoadukt 

PRODUKTTYP Täckfärg komponent A golv 

ANVÄNDNING För målning av betonggolv 

FÖRVARAS FROSTFRITT 
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TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER 
Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet. Förpackningar och 
färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande 
som farligt avfall.  
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