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BESKRIVELSE
Denpox™ CTC er en løsemiddelfri, 
selvutjevnende, to-komponent epoxy 
med medium viskositet.

FORDELER

·Medium viskositet

·Enkel å påføre

·Utmerket utjevning

·Høyglanset finish

·Meget godt feste til underlag

BRUKSOMRÅDER
Denpox™ CTC brukes vanligvis som et 
farget gulvbelegg til lager, industri, 
verksteder, parkeringsgarasjer o.l. 

FORBEREDELSE AV UNDERLAG 
Overflater må være rene, hele, tørre og 
fri olje, fett, løst materiale og andre 
forurensende stoffer som kan svekke 
vedheft. Mekanisk forberedelse av 
overflaten, som for eksempel ved 
diamantsliping for kantarbeid bør gjøres 
for å skape en overflateprofil som er 
egnet for påføring av resin. Underlagets 
strekkstyrke bør overstige 1,5 MPa. 
Restfukt bør være mindre enn 4%. 
Underlaget bør grunnes med en primer, 
som Denpox™ TBR, før påføring. 
Denpox™ CTC bør påføres når 
underlagstemperaturen er konstant 
eller fallende for å minimere risikoen 
for boble- og hulldannelse som følge av 

ekspansjon av luft i underlaget når 
temperaturen stiger. Dette er spesielt 
viktig å merke seg på eksterne 
applikasjoner. Herdereaksjon påvirkes 
av omgivelses-, material- og underlags- 
temperaturer. Lave temperaturer 
forlenger brukstid, åpentid og herdetid. 
Høye temperaturer forkorter brukstid, 
åpentid og herdetid. 
Temperaturen bør ikke falle under 
minimum oppgitt før materialet er 
ferdig herdet. Underlagets temperatur 
må være minst 3°C over duggpunktet 
både under påføring og i ytterligere 24 
timer minimum (ved 15°C).

PÅFØRING 
Denpox™ CTC (del A) leveres i 
ferdigpakkede enheter sammen med 
Denpox™ Herder (del B). Før blanding 
bør Denpox™ CTC homogeniseres ved 
forsiktig omrøring. Både komponent A 
og B tempereres i forkant til en 
temperatur på ca. 15 til 20°C grader.
Hell alt innholdet i del B over i 
beholderen til del A. Bland med 
elektrisk drill på lav hastighet (ca.300 
omdreininger) i minst 3 minutter til 
blandingen er homogen. Skrap langs 
sidene og bunnen av beholderen flere 
ganger under blandingen for å sikre 
fullstendig blanding. Hold blandehodet 
nedsenket for å unngå å fange luft. Hell 
det blandede materialet over i ny 
beholder og bland på nytt i enda et 
minutt. Denpox™ CTC påføres med nal 
og etterrulles.
 

FORBRUK 
Denpox™ CTC: Vanligvis 0,8 – 1,5 kg/
m2 avhengig av tykkelse.
 
RENGJØRINGSMIDDEL 
Verktøy rengjøres umiddelbart etter 
bruk med Dencoat™ Tool Cleaner eller 
annet egnet løsemiddel. 

EMBALLASJE 
Denpox™ CTC leveres i 17,5 kg og 4,3 
kg. spann. Denpox™ CTC kombineres 
med Denpox™ Herder (del B).  

HOLDBARHET  
Minimum 12 måneder lagret i originale 
beholdere under tørre forhold ved en 
temperatur mellom 15-20°C. Må ikke 
utsettes for direkte sollys.
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Selvutjevnende, farget Epoxy Top Coat

Denpox™ CTC
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Informasjon oppgitt her og alle ytterligere tekniske råd er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det innebærer imidlertid ikke noe juridisk ansvar fra vår side, inkludert hensyn til 
tredjeparts immaterielle rettigheter, spesielt patentrettigheter. Innrømmelse av garantiansvar er ikke gitt i denne sammenheng. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer og videreutvikle 
våre produkter i henhold til teknologisk utvikling. Kunden fritas ikke fra plikten til å foreta nøye inspeksjon og testing av mottatte varer. Produktets ytelse, som beskrevet her, bør verifiseres 
ved testing. Rådfør deg med DenCoat for å sikre at du har siste versjon. Alle våre dokumenter, tilbud, o.l. er i tilknytning til våre generelle salgs-, leverings- og bruksbetingelser.

DenCoat™ Norge, Skolmar 15, 3232 Sandefjord, Telefon +47 977 74 474 - E-mail: info@dencoat.no - www.dencoat.com

Teknisk data for flytende materiell
 Egenskaper  Metode  Verdier

 Blandeforhold A:B   17,5 kg : 3,25 kg = 20,75 kg
    4,30 kg : 0,80 kg = 5,1 kg

 Blandet tetthet   1,5 kg/l

 Blandet viskositet ved 23°C Brookfield DV-II 1500 cP

 Arbeidstid ved 23°C   30 minutter

 Klar for trafikk ved 23°C   12 timer

 Fullstendig herdet ved 23°C   7 dager

 Underlagstemperatur   Min 5°C maks 30°C

 Maks relativ fuktighet   Maks 85%

Teknisk data for herdet materiell
 Egenskaper  Metode  Verdier

 Tykkelse   0,5 - 1 mm

 SHORE D hardhet DIN 53505 80

 Strekkfasthet DIN 53504 n.a. 

 Forlengelse før brudd DIN 53504 >50%

 Rissoverbygning   1 mm

 Temperaturresistens   Maks 90°C

 Diffusjonsåpenhet   Ugjennomtrengelig

 Kjemisk resistens   Se separat datablad

 Vedheft til betong BS/EN 24614 >1,5 MPa

 Slitestyrke (Taber) EN 1504-2 <100 mg
    
 Slagfasthet EN 1504-2 Klasse II

 Brann-klassifisering EN 1504-2 Dfl


