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IN-EPOX 4500 MATT

MATT TRANSPARENT TÄTNINGSKIT 

PRODUKTBESKRIVNING 
Egenskaper 

Användning 

Fördelar 

IN-EPOX 4500 är ett trekomponents vattenbaserad epoxi tätningskit. 

Transparent matt tätningskit för IN-EPOX 4020/4030/4090 och för IN-CEM 30/30 QUICK. 

Produkten är mycket UV-tålig, luktfri, vattenbaserad och lätt att städa.

PRODUKTINFORMATION 
Färg A Beståndsdel 

B Beståndsdel 

C Beståndsdel 

Mjölkaktig vätska 

Vit vätska 

Transparent vätska 

Om utsätts för solsken, kan färgförändringar inträffa men det påverkar inte produktens funktionalitet. 

Förpackning A+B+C Set 

A Beståndsdel 

B Beståndsdel 

C Beståndsdel 

2 kg (3 flaskor)

0,51 kg

0,95 kg

0,54 kg

Färg Färglös (tillräckligt torkat) 

Hållbarhet 24 månader från tillverkningsdagen i en original, oskadad, förseglad förpackning. 

Lagringstemperatur från +10°C - till +30°C.  

TEKNISKA DATA 
Specifik massa A Beståndsdel  

B Beståndsdel 

C Beståndsdel 

A+B Blandning 

1,1 kg/l 

1,1 kg/l 

1,0 kg/l 

1,07 kg/l 

Konstruerade värden vid +20°C 

ISO 2811 

Mekaniska och fysikaliska egenskaper

Väggrepp >1,5 N/mm2, skadad betong 7 dagar vid +20°C, EN 4624 

Temperaturtålighet Lastning* Värme  

Permanent till +50°C, torr 

Korttid till +80°C, både torr och våt** 

Kemisk motståndskraft 

VOC-halt 

*Får inte belastas kemiskt och mekaniskt samtidigt.

**Exempelvis Tillfällig rengöring med ånga 

Resistent mot ett stort antal kemiska produkter. 

Den högsta tillåtna VOC-halten i produkten IN-EPOX 4500 är <500g/l - produkten uppfyller

kraven i direktiv EU 2004/42, kategori IIA/j typ. 

APPLIKATIONER, VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR 
Konsumtion Tätningsskikt 1 -  2 x 0.15 kg per kvm. Konsumtionen kan variera beroende på underlagets absorptionsförmåga. 

Version 

R0A4
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Underlag Snygg yta med tillräckligt härdad IN-EPOX 4020/4030/4090, max 18-20 timmar efter applicering 

vid 20°C. Vid högre temperatur tar det 16-18 timmar. 

Fin yta med tillräckligt härdad och torkad IN-CEM 30/30 QUICK.

Behandling av underlaget Det är nödvändigt att avlägsna alla ojämna partiklar från ytan (damm etc.), exempelvis de kan

rengöras av dammsugare, innan appliceringen påbörjas. Ytan måste vara utan smuts, fett etc. 

Fuktighet i underlaget max. 4 viktprocent 

om fuktighet inte ökas  

Metod: CM-metod för fuktmätning 

Metod: polyetenfilm (ASTM) 

Applikationsförhållande

n 

Underlagstemperatur min. +10°C, max. +30°C 

Omgivande temperatur min. +10°C, max. +30°C 

Relativ luftfuktighet max. 75% (högre relativ luftfuktighet sänker skiktets torkningsprocess betydligt) 

Daggpunkt Underlaget och det härdade materialskiktet måste ha en temperatur på min. +3°C över 

daggpunkten. 

Det är nödvändig att förhindra att luftfuktigheten kondenseras. 

Blandning av 

komponenter 

Blandningsförhållande A Beståndsdel B Beståndsdel: B Beståndsdel = 25,7 : 47,3 : 27 efter vikt = 1 : 1,84 : 1,05 efter vikt 

Blandningsförfarande Först måste man blanda A-Beståndsdelen. Blanda sedan B-Beståndsdelen. Därefter måste man 

hälla B-Beståndsdelen i A-Beståndsdelen och blanda den ordentligt i 2 minuter, tillsätta sedan C-

Beståndsdelen och blanda den i ytterligare 2 minuter. 

Man måste iaktta att det tränger in så lite luft som möjligt i blandningen.  

Blandningsutrustning Elektrisk omrörare med låg hastighet (300-400 varv/min), eller annan lämplig utrustning. 

Applikationsförfarande Det är alltid nödvändigt att mäta underlagets fuktighet, daggpunkt och relativ fuktighet innan 

applikation kan påbörjas. 

Tätningsskikt 

Renhet av verktyg 

Är ytan förberedd för beläggning (och efter testbeläggning på ett litet testområde), kan

man applicera IN-EPOX 4500 med hjälp av en velourrulle i ”korsriktning”. Man måste säkerställa 

att inga fibrer lossnar från velourrullen. För att uppnå ett enhetligt utseende på ytan är det 

nödvändigt att ansluta de enskilda tekniska enheterna till den våta (otorkade) beläggningen och 

observera den enhetliga förbrukningen på hela ytan. Velourrullen tillåter användaren att förena 

hela ytan på det applicerade lagret. 

Applikationsmetoden måste alltid testas på förhand under specifika applikationsförhållanden. 

Penetrationsskiktet skapar ett skikt med enhetligt utseende på ytan. 

Alla applikationsverktyg måste behållas rena. Teknisk aceton är ett lämpligt rengöringsmedel. Det 

är möjligt att avlägsna den härdade produkten. 

Genomförbarhet Temperatur 

+10°C 

+20°C 

+30°C 

Tid 

~60 minuter 

~60 minuter 

~60 minuter 

Omlackering Applikationsinstruktioner för IN-EPOX 4500 för beläggningen som framställs av IN-EPOX 4500: 

Underlagstemperatur 

+10°C 

+20°C 

+30°C 

Minimal väntetid 

~30 timmar 

~18 timmar 

~16 timmar 

Maximal väntetid 

4 dagar 

4 dagar 

4 dagar 

Applikationsinstruktioner för IN-EPOX 4500 för beläggningen som framställs av IN-EPOX 4020: 
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Underlagstemperatur 

+10°C 

+20°C 

+30°C 

Minimal väntetid 

~48 timmar 

~24 timmar 

~24 timmar 

Maximal väntetid 

5 dagar 

3 dagar 

3 dagar 

De angivna värdena är bara vägledande och de kan påverkas av miljöförhållandena. 

Härdning Temperatur 

+10°C

+20°C

+30°C

Kan beträdas efter 

~48 timmar 

~24 timmar 

~22 timmar 

Lätt lastad 

~5 dagar 

~3 dagar 

~3 dagar 

Fullt lastad 

~10 dagar 

~7 dagar 

~6 dagar 

De angivna värdena är bara vägledande och de kan påverkas av miljöförhållandena. 

Rekommendationer för 

applikation 

Man få inte använda produkten på ytor med risk för stigande fukt.  Undvik att det uppstår pölar. 

Det är nödvändigt att skydda IN-EPOX 4500 mot fukt, vatten och vattenånga under minst de första 

4 dagarna efter applikation vid temperaturen >20 °C och minst 7 dagar vid temperaturen <20 °C. 

Penetrationsskiktet måste täcka beläggning konsekvent. Om inte, är det nödvändigt att applicera 

två penetreringsskikt. 

Ojämn yta måste utjämnas med en utjämningsmortel - t.ex. IN-EPOX 2020 - se produktdatablad. 

Ojämna ytor och smuts får inte övermålas. Det är nödvändigt att förbereda underlaget väl innan 

beläggningen användas, 

Om man vill behålla samma nyans på ytan, måste man använda produkten från samma 

gruppen för det sista skiktet. 

Det är nödvändigt att reparera sprickor i underlaget så att de inte påverkar livslängden av det nya 

skiktet: 

-statiska sprickor - måste man behandla och fylla med en lämplig epoximaterial från IN-EPOX-

serien

-dynamiska sprickor - måste man utvärdera, behandla och fylla med ett lämpligt elastiskt material 

eller skapa en rörlig spricka.

Tillägg 

Det kan förekomma sådana förhållanden (hög temperatur i kombination med höga mekaniska 

belastningar etc.) att färgen pressas in i golvskiktet. 

Man får använda uteslutande endast elvärme. Det är olämplig att använda gas, fossila bränslen

eller olja eftersom höga koncentrationer av CO2 och vattenånga produceras och det har en 

negativ effekt på de nya polymerskikten. 

Information om arbetssäkerhet och hälsa kan man finna i säkerhetsdatabladet. 

All information som presenteras i detta dokument bestämdes genom laboratorietester. Dessa 

värden kan skilja sig i praktiken och sådana möjliga avvikelser är helt utanför vår verkan. 

Dessa rekommendationer är baserade på en långvarig erfarenhet inom utveckling och applikation 

av kemiska produkter som har lagrats och använts riktigt. På grund av skillnader i

applikationsvillkor och underlagets art kan denna informationen eller annan muntlig eller skriftlig 

information inte garantera ett tillfredsställande resultat. 

Alla dokument relaterade till produkten kan man finna på vår webbsida:
www.scandinavianwoodandoil.se 

http://www.in-chemie.cz/



