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BESKRIVELSE AV PRODUKT 

 
Resuflor CBR  er designet som et  løsningsmiddelfritt,  høyt  viskositet, to komponenter  selvutjevning  epoksyharpiks  gulvfinish  for bruk på 

underlag som betong og sementert screeds for å gi  en tøff holdbar finish. Vanligvis påføres av svaber/tannsparkel  og piggrulles  belegget  har  
selvnivellerende egenskaper og vil gi en  ypperlig slett finish. Dekorative uttrykk med flaks eller farget kvarts kan legges  til om ønskelig. 
 

Fordeler 
 

• Selvutjevnende  

• Høy viskositet 

• Lett å påføre 

 

• Høyglanset finish 

• Utmerket vedheft til underlag 

• Utmerket nivellering 
 

 ANBEFALT BRUK 

 

• Produksjon av mat og drikke  

• Farmasøytisk produksjon 

• Industrielle verksteder 

 

• Utskrift og pakking  

• TV-studioer 

• Bilverksteder/garasjer 
 

 
 

PRODUKTDATA 

Volum heldekkende stoffer: 100% 

Voc: 56 g/l beregnet per full blandet 
enhet 

Farger: Se fargekart 

Fullføre: Glans 

Flammepunkt: N/a 

Rengjøringsmiddel/tynnere: N/a 

Pakningsstørrelse: 25. 75 kg 

Pakningsvekter: 22,5  kg base/  3,25 kg herder   

Blandingsforhold: 
6,84 deler base til 1 del herder kun 
etter vekt 

Blandet tetthet:         Omtrent 1. 7  kg/l 

Holdbarhet: 
12 måneder (Base og Herder) 

når de oppbevares i uåpnede 
beholdere 

Lagring: 
Holdes ute av direkte sollys. 
Oppbevars på et tørt sted mellom 
15 °C – 20 °C 

Anbefalte 
påføringsmetoder: 

 

Svaber/tannsparkel rull-
piggrulles 
 

  
 

Påføring ved 20 °C  

Intervaller for 
recoating: 

12-24 timer eller når overflaten 
har mistet klebrighet 

Lett trafikk: 12  timer 

Full trafikk: 72 timer 

Full kjemisk kur 7 dager 
 

Pot Life: 30  minutes fra blanding 

 

Pottelevetiden kan være kortere for større pakningsstørrelser hvis 
malingen ikke brukes innenfor pottens levetidsgrense. 
Merk: All blandet maling må brukes innen pottens  levetidsgrense, hvis 
malingen blir liggende i beholderen etter blanding og ikke brukt, kan 
den frigjøre farlige røyk på grunn av eksotermisk  reaksjon.  
 

TEORETISK FORBRUK: 

 

Vanligvis 1,5 –4,5  kg/m2   

Dekningsgraden beregnes ut fra en tett og glatt overflate og kan variere med 
underlagets grovhet temperaturer og andre forhold. 

 

Systemtykkelse: 
(Anbefales) 

1 - 3m   

Det foreslåtte tykkelsesområdet beregnes basert på gjennomsnittlig volum 
heldekkende som en generell anbefaling oppgitt forbruk er teoretisk, og kan 
variere fra prosjekt til prosjekt. 
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FORBEREDELSE AV OVERFLATEN 

Nye betonggulv: Ny betong må være ren, lyd, tørr, fullstendig herdet og overflatevask fjernet ved diamantsliping  eller annen  mekanisk 
forarbeide, en minimumsstyrke på 25N / mm² er nødvendig. 
Eksisterende betonggulv: Fjern alt smuss, olje, fett, gammel  maling eller andre overflateforurensninger ved diamantsliping eller annen 
mekanisk forarbeid. Fett,  oljer  eller fett må fjernes med mekaniske midler og vaskemiddelvask og sørge for at alle rester av vaskemiddel 
vaskemiddel vaskes og fjernes ved skylling med rent vann. Lokale reparasjoner bør utføres ved hjelp av  Resuscreed. 
Eksisterende gulv (tidligere belagt):  Alle tidligere belegg og løs gulvmaling må fjernes ved mekanisk tilberedning som beskrevet i avsnittet 
ovenfor og primet som spesifisert.  Hvis det gamle harpiksgulvet ikke kan fjernes,  vennligst kontakt vårt tekniske team for råd om  vedheft og 
kompatibilitet, da det kanskje ikke er kompatibelt med det eksisterende gulvbelegget. 
Der Resuscreed  påføres  murverk/betongoverflater, må det utvises forsiktighet for å sikre at overflateforberedelsene er grundige, men ikke 
disfigurerer overflaten. 

Programmet SØKNADSBETINGELSER 

Blanding: Hell hele innholdet i Hardener Del B i beholderen på del A.  

Bland med en elektrisk drill og landestav med lav hastighet (ca. 300 
o/min) i minst 3 minutter til den er homogen.  Skrap sidene og bunnen 
av beholderen flere ganger under blanding for å sikre fullstendig 
blanding.  Hold blandehodet nedsenket for å unngå å fange opp luft. 
Ikke arbeid ut av originalbeholderen.  Dekanter det blandede 
materialet i en frisk beholder og remiks i et minutt til. 
Epofloor CBR  påføres  med svaber/tannsparkel og piggrulles.   

Epofloor CTC  leveres i ferdigpakkede enheter.  Før du blander 
forutsetninger både A- og B-komponenter til en temperatur på ca. 15 
til 20 °C.   Omgivelsestemperaturene i områdene bør  ikke få lov til å 

falle under 15 °C gjennom hele applikasjonen 
ogherdeperioden, da dette kan ha en negativ effekt på systemets 

utseende og farge. Surfess temperaturen må være over 5 °C og 
minst3 °C over duggpunktet. Der det er mulig, anbefales det at 

bruksområdet varmes opp  til en minimumstemperatur på 15 °Cideelt 

for å la omgivelses- og substrattemperaturen stabilisere seg før 
installasjon. 

ANBEFALTE SYSTEMER TEKNISK INFORMASJON 

Epofloor CBR  brukes  vanligvis som en  selvutjevnende farget 
gulvfinish  i tråd med Sherwin-Williams  gulvsystemer .   Substrater  
skal være  primed  eller dobbel primed,vanligvis  med  Epofloor 

TBR. See Sherwin-Williams System Sheets for  recommended 
gulvsystemer. 
 

Der den relative fuktigheten til et substrat overstiger 75% ERH 
Resuprime  MVT  bør spesifiseres og selected  på grunnlag av  
hygrometer readings i samsvar medBS 8203.  Antall strøk som skal 

påføres er valgt i henhold til følgende tabell: 
 

ERH% Nødvendig beleggtykkelse 

75-85 1 strøk Resuprime  MVT ved 200 μm per frakk 

85-92 2 strøk Resuprime  MVT ved 200 μm per frakk 

92-97 3 strøk Resuprime  MVT ved 200 μm per frakk 

 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se anbefalte individuelle 

produktdatablad. 

Teknisk informasjon: 
Følgende tall er hentet fra laboratorietester og vår erfaring med dette 
produktet. 
 

Veiledning for kategori: 
 

FerFA Kategori  3/4/5 

 
Forlengelse ved pause 

(DIN 53504) 
>50 % 

Binding styrke: >1,5 MPa (substratfeil) 
Temperaturmotstand: Tolerant for temperaturer opp 

til 90°C 

Evne til å bygge broer: 1mm 

Vanninntrengning: Ugjennomtrengelig 

Slitestyrke: 
(EN 1504-2) 

>1,5 MPa 

Slagfasthet: 
(EN 1504-2) 

Klasse II 

Brannmotstand: 
(EN 1504-2) 

Di 

 

Garanti Ansvarsfraskrivelse 

Enhver person eller bedrift som bruker produktet uten først å gjøre ytterligere 
henvendelser om produktets egnethet til det tiltenkte formål, gjør det på egen 
risiko, og Sherwin-Williams kan ikke påta seg noe ansvar for produktets ytelse, 
eller for tap eller skade som oppstår som følge av slik bruk. 

Informasjonen som er beskrevet i dette dataarket, kan endres fra tid til 
annen i lys av erfaring og normal produktutvikling, og før bruk anbefales 
kundene å sjekke med Sherwin-Williams, sitere referansenummeret, for 
å sikre at de har det siste problemet. 

Informasjonen og anbefalingene som er angitt i dette produktdatabladet er 

basert på tester utført av eller på vegne av The Sherwin-Williams Company. Slik 

informasjon og anbefalinger som er angitt her, kan endres og gjelder produktet 

som tilbys på publiseringstidspunktet. Kontakt Sherwin-Williams-

representanten for å få den nyeste produktinformasjons- og programbulletinen. 

 

HELSE OG SIKKERHET 

Se sikkerhetsdatablad for informasjon om bruk og håndtering av dette produktet.  
 

Distributør: EpoxyGrossisten AS, Skolmar 15-3232 Sandefjord Tlf: 95338090 www.epoxygrossisten.no  
Produsent: Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings, Tower Works, Kestor Street, Bolton, Lancashire BL2 2AL 

United Kingdom T:  01204 521 771   E: s ales.uk@sherwin.com www.resinflooring.sherwin.eu 
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