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Golvfärg 1K
Produktbeskrivning/Användningsområde:
Hagmans Golvfärg 1K är en lättarbetad, slitstark,
diffusionsöppen och vattenburen färg med bra ljusoch glansbeständighet, baserad på polyuretan/
akrylat. Produkten är lämplig för betong- och
träytor inom och utom bostaden (OBS, underlag av
trä, endast inomhus!) samt ytor som utsätts för
lättare trafik inom handel. Då färgen har goda
diffusionsegenskaper är den lämplig för målning på
markgolv. För att ytterligare förbättra slitstyrkan
och smutsbeständigheten kan färgen överlackeras
med Klarlack 1K. OBS, använd Hagmans Golvfärg
EP-V till garage och lokaler med kemikaliehantering.
Teknisk information:
Basmaterial: Polyuretan/akrylat
Densitet:
1,2
Övermålningsbar: 3 timmar
Brukbar:
12 timmar
Full slitstyrka: 5-7 dygn
Glansvärde:
Ca 40 (halvblank)
Materialåtgång:
1 liter räcker till ca 10 m2,
per skikt
DiffusionsGenomsläpplig för vatten
egenskaper:
i ångfas vid max 2 skikt om
vardera 0,1 L/m2
Lagringstid:
2 år. Lagras frostfritt
Torrhalt:
Ca 47 viktprocent
Brandfarlighet:
Icke brandfarligt
Spädning:
Vid
grundning
på
sugande
underlag
spädes färgen 20 % med vatten.
Lägsta
brukstemp:
+5°C
Kulörer:
Se kulörkarta.
Förpackningar: 1 L, 4 L, 10 L
Förbehandling:
Nya betongytor skall ha härdat i minst 1 vecka,
vara torra och fria från smuts, olja och dylikt.
Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. slipning,
blästring eller syratvättning. Vid obehandlade
träytor bör kvistarna behandlas med kvistlack och
därefter bör hela ytan grundmålas med
trä/snickerigrund för att minska risken för

missfärgning från trähartser (gäller framför allt
träytor som ska målas i vita och ljusa kulörer). Vid
övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas
och all löst sittande färg avlägsnas.
Applicering:
Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt.
Vid grundning på sugande underlag späds färgen
med 20 % vatten. Sörj för god ventilation. Vid
luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta
uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i
vatten. Lägsta yt-temperatur är +5°C.
Önskas en mattare yta kan färgen mattas ner med
Hagmans Matteringspasta. Glans på färgen vid
olika tillsatsmängder av Matteringspasta.
TillsatsGlans-Golvfärg 1K
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Matteringspasta används endast i sista
färgskiktet.
Ovanstående glansgrader är ungefärliga och
grundar sig på att man målat ett skikt enligt våra
2
rekommendationer på 1K: 0,1 l/m .
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Kapillär absorption och genomsläpplighet
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