
TUOTESELOSTE 4/20

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

Maalityyppi
Nestemäiseen epoksihartsiin ja kiviainestäyteaineeseen
perustuva  massapinnoite,  jolla  on  kovetuttuaan  erin-
omainen mekaaninen ja kemikaalinkestävyys. Voidaan
käyttää  vaaka-  ja  pystysuorilla  betonipinnoilla  korvaa-
maan laatoitusta ja kumitusta.

Käyttökohteet
NORMAFLOOR  209  pikaepoksiprimerilla  tai
*NORMAFLOOR 105 primerilla pohjustettujen betonilat-
tioiden  ja  –altaiden  pinnoitus  mekaanista  kulutusta  ja
kemiallista rasitusta vastaan. *Betonipinta voi olla myös
kostea.

Kemiallinen kestävyys
Kestää happo-  ja  emäsliuoksia  sekä  tiettyjä  liuottimia
jatkuvassa roiske- ja upotusrasituksessa. Korkein sallit-
tu  käyttölämpötila  ylivuotoaltaissa  on  +70  °C.
Hetkellinen kuuman veden kestävyys +90 °C (> 6 mm:n
kerros).  NORMACID  GLU  pinnoitteen  tarkempi  kemi-
kaalinkestävyys on selvitettävä Nor-Maali Oy:n teknisen
myyntipalvelun kautta tapauskohtaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 100 %

Kiintoainepitoisuus* 1260 g/l

VOC-arvo*: 0 g/l

(*Arvot ovat laskennallisia, ilman hiekkatäyttöä)

Sekoitussuhde ja pakkauskoot
Nesteosa
Maaliosa (l) 2 / 6

Kovete (l) 1 / 3

Yhteensä (kg) 3,5 / 10,5

Valmis massa
Nesteosa (kg) 3,5 / 10,5

Täyteaine (kg) 23 / 69

Yhteensä (kg) 26,5 / 79,5

Käyttöaika (+20 °C)
n. 1 tunti sekoituksen jälkeen

Kuivumisaika
+10 °C +20 °C

Kävelykuiva 10 h 6 h

Käyttöönottokuiva 7 d 3 d

Kuivumisajat ovat tyypillisiä ko. lämpötiloissa suositelluilla
kalvonpaksuuksilla.

Suositeltava kerrospaksuus / riittoisuus
Kerrospaksuus Teor. riitt.

Kohtalainen rasitus > 4mm 8,4 kg/m²

Kova-/lämpörasitus > 6 mm 12,6 kg/m²

Käytännön riittoisuus
Käytännön riittoisuuteen vaikuttaa pinnan karkeus, epäta-
saisuus  ja  todellinen  levityspaksuus  sekä  purkkihukka.
Käytännön riittoisuus on usein n. 10 % suurempi kuin teo-
reettinen riittoisuus.

Puristuslujuus: >63 N/mm²
Tartuntalujuus: betonin vetomurtolujuus
Vetomurtolujuus: >20 N/mm²
*Arvot ilman hiekkatäyttöä.

Värisävy
Harmaa, erikoissävyjä rajoitetusti.

Varastointilämpötila
min. +15°C
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KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Uusi betonipinta
vähintäänn. 4 viikkoa vanha ja kuiva betonipinta, jossa
betonin suhteellinen kosteus on enintään 97 % (4 p-%).
NORMAFLOOR  105  PRIMER  antaa  mahdollisuuden
pinnoittaa  myös  kosteammalle  pinnalle.  Betonissa  ei
saa käyttää tartuntaa tai pinnanlaatua haittaavia lisäai-
neita, kuten melamiinihartseja, silikoneja tai silikaatteja.
Betonipinnalta  poistetaan  roiskeet,  purseet  ja  nk.  se-
menttiliima, muovidispersio- ja vahajäämät sinkopuhdis-
tamalla tai  hiomalla. Tarvittaessa käytetään happopeit-
tausta (n. 15-20 % suola-happo). 20 minuutin reaktio-
ajan jälkeen pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä.

Vanha betonipinta
Betonipinnan  tulee  olla  tervettä  ja  lujaa.
Maalaamattomilta  pinnoilta  poistetaan  rasva  ym.  lika
emulsiopesulla. Rasvojen poistamista voidaan tehostaa
liekkiharjauksella. Vanha maali tai sementtiliima poiste-
taan hiekkapuhdistamalla, jyrsimällä tai hiomalla.

Pinnoitusolosuhteet
Pinnoitustyöntyön  aikana  tulee  massan  olla  vähin-
tään+15  °C  ja  pinnan  ja  ilman  lämpötilan  olla  vähin-
tään+5 °C sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Pinnoitusalustan tulee olla 3 °C ilman kastepistelämpöti-
lan yläpuolella. Paras lopputulos ja kevein työstettävyys
saadaan lämpötilavälillä +20 °C - +25 °C. Lämmitystä ei
saa lisätä pinnoitteen levittämisen ja kovettumisen aika-
na pattien muodostumisvaaran takia. Parhaan mahdolli-
sen tuloksen takaamiseksi on suositeltavaa, että maali
on huoneenlämpöistä maalaustyötä aloitettaessa.

Komponenttien yhdistäminen
Kovete  lisätään  lakkaosaan  oikeassa  suhteessa  (2:1)
vähän  ennen  levitystyön  aloittamista.  Sekoittaminen
suoritetaan huolellisesti konneellisella hidaskierroksisel-
la  sekoittajalla.  Valmis  sideaineseos kaadetaan sekoi-
tusastiaan  tai  -laitteeseen.  Täyteaineseos  lisätään  tä-
män jälkeen ja sekoittamista jatketaan, kunnes massa
on tasalaatuista.  Epätäydellinen  sekoittaminen aiheut-
taa kovettumis- ja kiiltohäiriöitä. Valmiin seoksen käyttöi-
kää voidaan lisätä kaatamalla se pinnoitettavalle lattialle
heti sekoituksen jälkeen.

Pohjustus
Tarttuvuuden parantamiseksi ja alustan huokoisuudesta
johtuvien  ilmakuplien  eliminoimiseksi  betonipinta  poh-
justetaan  NORMAFLOOR  209  pikaepoksiprimer  liuot-
teettomalla  epoksilakalla  tuoteselosteen  mukaan.
Tuoreella  tai  kostealla  betonilla  käytetään
NORMAFLOOR 105 primeria. Märkään lakkapintaan si-
rotellaan 0,6 – 1,2 mm kvartsihiekkaa jatkopinnoitusta
helpottavien ”kynsien” aikaansaamiseksi.

Pinnoitus
Pinnoitustyö aloitetaan 6 – 24 tunnin kuluttua pohjustuk-
sesta.  Massaseos  levitetään  pinnoitettavalle  alu-eelle
haluttuun paksuuteen esim. säätölastalla tai massaus-
laatikolla.  Ilmataskujen  välttämiseksi  levitetyn  massan
annetaan ilmastoitua lattialla  muutama minuutti  ennen
tiivistämistä. Pinta siloitetaan ja tiivistetään hiertämällä
teräslastaa  apuna käyttäen.  Pinnan tiiviyttä  ja  sileyttä
voidaan lisätä kostuttamalla loppuhierrossa lasta lyhyin
aikavälein ohenteella OH 17. Valmiin NORMACID GLU
pinnan tulee olla reiätön ja vähintään4 – 6 mm paksu.
Voimakkaassa  happo-  tai  emäsrasituksessa  suositel-
laan pinta ylimaalattavaksi Epocoat 280 GF lasihiutale-
epoksimaalilla.

Pystypinnat
Pystypinnoilla levitys tehdään 1 – 2 kg pienemmällä täy-
teainemäärällä.

Varastointi
Tuote  tulee  säilyttää  alkuperäisissä,  tiiviisti  suljetuissa
astioissa. Säilytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja läm-
pötilaltaan 5 °C-30 °C. Lisäksi tuote on pidettävä kauka-
na lämpö- ja syttymislähteistä. Kun tuotetta säilytetään
yllä olevien ohjeiden mukaisesti, avaamattoman kompo-
nentin A varastointiaika on 2 vuotta ja  avaamattoman
komponentin  B  2  vuotta  valmistuspäivämäärästä.
Tuotteen etiketistä löytyvä valmistuspäivämäärä on sa-
ma, kuin tuotteen eränumero.

Käyttöturvallisuus
Noudata pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa
olevia  ympäristö-  ja  turvallisuusmääräyksiä.  Suorita
maalaus hyvin tuulettuvassa tilassa. Vältä ruiskutussu-
mun hengittämistä,  käytä hengityssuojainta. Vältä iho-
kosketusta.  Puhdista  iho  heti  tehokkaalla  puhdistusai-
neella, saippualla ja vedellä. Jos maalia menee silmiin,
huuhtele  heti  puhtaalla  vedellä  ja  ota  tarvittaessa yh-
teyttä lääkäriin.

Vastuuvapauslauseke
Tämän tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Koska tuotetta käytetään
useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Pidämme itsellämme oikeuden muuttaa
tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarkempia lisätietoja saa ottamalla yhteyttä maalintoimittajan edustajaan. Tuote
on  tarkoitettu  vain  ammattikäyttöön.  Mikäli  tämän  asiakirjan  eri  kieliversioiden  välillä  on  ristiriitoja,  noudatetaan
englanninkielistä versiota.
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Nor-Maali Oy

Vanhatie 20

15240 Lahti, Finland

17

DoP Nr. NOR2-0420

0416-CPR-7826

EN 1504-2:2005

Surface protection products - Coating

Physical resistance (5.1)

Chemical resistance (6.1)

Abrasion resistance

Weight loss

< 3000 mg

Capillary absorption and permeability to

water

W3 (w < 0,1

kg/m2·h0.5)

Impact resistance
Class II:

≥ 10 Nm

Adhesion strength by pull-off test ≥ 2.0 N/mm2

Dangerous substances
See safety data

sheet

Nor-Maali Oy

Vanhatie 20

15240 Lahti, Finland

17

DoP Nr. NOR5-0420

SR-B2, 0-RWA10-IR10

EN 13813:2002

Synthetic resin screed

Release of corrosive substances
SR

Capillary absorption and permeability

to water
W3 (w < 0,1 kg/m2·h0.5)

Abrasion resistance

EN 13892-5
RWA 1

Adhesion strength by pull-off test B2,0

Impact resistance IR10

Resistance to severe chemical attack
See chemical resis-

tance list

Dangerous substances See safety data sheet
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