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DATABLAD 259
7 29.12.2011 TEKNOFLOOR-KOVAKITTI

Gulvmaling - Epoxy Putty

TEKNOFLOOR-KOVAKITTI er en 2K, lett epoksy putty. 
TEKNOFLOOR-KOVAKITTI er beregnet for reparasjon av innvendige og utvendige 
overflater der mekanisk styrke og kjemisk motstand er nødvendig. Egnet for bruk på 
overflater av betong, murstein, fliser, tre og metall, for å fylle hulrom og til delvis eller 
total oppstopping. Kan brukes til reparasjon av betonggulv og vegger under 
TEKNOFLOOR 2K Betongmaling.

TEKNOFLOOR-KOVAKITTI er løsemiddelfri. Det krymper eller eser ikke opp. Det er 
også egnet for bruk på undervannsstrukturer og til å fylle opp store flater. 
Motstandsdyktig mot atmosfæriske angrep uten topplakk. Etter å ha blitt slipt er 
puttybelegget overlakkbart med alle typer maling. Den er motstandsdyktig mot bensin, 
olje, fortynnede syrer og alkalier, vaskemidler, etc. og tørr varme (konstant varme opp 
til +100 °C).

Base
Herder

1 volumdel
1 volumdel

60 - 30 min avhengig av
temperatur
Ca. 100 volum-%

Produktet er ikke inkludert i EUs
VOC-direktiv.

Ferdig mixet ca. 0,9 g/ml

TYPE 
ANVENDELSE

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold

Potlife ved +23 °C 

Volum tørrstoff

VOC

Egenvekt

Tørketid, +23°C
- støvtørr

- klar for sliping
- fullstendig herdet
- overmalingsbar

etter 6 timer
etter 8 timer
efter 7 d
etter 6 timer
Etter tørking i 24 timer må overflaten slipes før overbelegg.

Rengjøring av redskap Fersk putty vann og vaskemiddel eller TEKNOSOLV 1639.

Farger Base hvit, herder svart

Emballasjestørrelse 2 x 200 ml tuber

SIKKERHETSDATA Base: irriterende,
miljøfarlig. Herder:
etsende.

www.teknos.com


DATABLAD 259
Side 2

BRUKSANVISNING
Forbehandling

Påføring

Stål: Rengjør overflatene fra fett og smuss med f.eks. TEKNOSOLV 1639. Rip opp
overflatene ved å vanlig pussing eller stålpusse.
Sandblåse metalloverflater til klasse Sa 2½..

Betongoverflater: Betongen må være minst 4 uker gammel og tørr. Fjern sprø
betong ved å gni eller vannblåse med sand.

Åpne rørene ved å trykke hettetannen mot rørmunnen. Slå på hetten for å sikre at
munnen er helt åpnet. Klem like lange strimler av Base og Herder ut av rørene på et
glatt underlag. Bland og rør forsiktig til blandingen har en jevn lysegrå farge. Bruk
ønsket tykkelse med sparkelmasse, plast eller gummispatel. Fjern overskudd og
sprut. Jevn ut merker fra sparkelen før sparkelen/puttyen har herdet. Sparkelen er
lettest å pusse ned etter 8 til 16 timer (ved romtemperatur). Overflaten kan påføres
med maling eller sparkel etter ca. 6 timer. Et helherdet, blankt sparkelstrøk må
pusses ned før overmaling.

Påføringsforhold Under grunning og påføring av putty og tørkeperiode skal temperaturen på den
omgivende luft, overflaten og kitten være over +10 °C og den relative luftfuktigheten
under 80%. Påføringsoverflaten må være tørr.

Dataarkdataene er basert på laboratorieeksperimenter og praktisk erfaring. Dataene er bare veiledningsverdier og avhenger blant annet av farge og glans. Siden vi ikke
kan påvirke betingelsene for håndtering og påføring, er vi bare ansvarlige for kvaliteten på malingen og at kvaliteten tilsvarer Teknos kvalitetsprogram. Vi er ikke
ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. På vår hjemmeside www.teknos.com finner du det siste versjonene av databladene,
sikkerhetsdatabladene og systemarkene.
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