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Teknos har været ekspert i fremstilling af maling til betonoverfla-
der i årtier. Et af de seneste eksempler på Teknos’ produktud-
vikling er produktserien TEKNOFLOOR, der omfatter et perfekt 
sortiment af produkter til overfladebehandling af betongulve og 
andre overflader.

Som et resultat af vores arbejde med produktudvikling besidder 
produktserien TEKNOFLOOR en række fremragende nye egen-
skaber. Malingen har god modstandsevne over for kemiske og 

mekaniske påvirkninger. Den øger betonoverfladens styrke og 
har en god vedhæftning til beton. Produkterne er også nemme 
at påføre, og det gør arbejdet så let som nogensinde.

Produktserien TEKNOFLOOR består af et fuldt sortiment af pro-
dukter lige fra grunder og lak til topcoat. Betonoverflader kan 
også males med vandbaserede produkter udviklet som et alter-
nativ til traditionelle opløsningsmiddelbaserede produkter.

Sørg for tilstrækkelig ventilation ved arbejde med opløsningsmiddelbaseret maling og lak. Der skal også bruges god-
kendt ansigtsmaske og andre former for beskyttelsesudstyr som f.eks. øjenværn, handsker, beskyttelsesbeklædning 
og fodtøj. Der skal bruges beskyttelsesudstyr og syrefaste beholdere, når der foretages syreætsning.

Anvendelsesområder
Erhvervslokaler, garager, lagre.

Egenskaber
•  Stærk overflade, fremragende mekanisk 
 slidstyrke
•  Rengøringsvenlig
•  God modstandsevne over for kemiske 
 påvirkninger
•  Nem og enkel påføring

Påføringsbetingelser
Overfladen, der skal males, skal være tør. Ny 
beton skal være mindst fire uger gammel. Un-
der påføring og tørring skal luft-, overflade- og 
malingstemperaturen være på mere end 10 °C, 
og den relative luftfugtighed skal være under 
80 %.

Tørretid
Produktet kan tåle let trafik efter 12 timer, hvis 

malings-, luft- og overfladetemperaturen under 
påføring og tørring er på 23 °C.

Mængder, der skal anvendes
TEKNOFLOOR 100F: Ca. 8 liter til 20 m2 grun-
ding og en gang dækmaling
TEKNOSOLV 9506: Ca. 3 liter

Påføring
1) Mekanisk forbehandling af overflade eller sy-
reætsning

• Mekanisk behandling
Tæt cementslam fjernes fra betonoverfladen ved 
hjælp af slibning, sandblæsning eller stålsand-
blæsning. Efter forbehandling skal cementstøv 
og andre urenheder fjernes omhyggeligt f.eks. 
ved støvsugning.

• Syreætsning
Ætsning foretages med midlet BETONI- 

PEITTAUSLIUOS (fortyndet med vand 1:1) eller 
fortyndet  saltsyre (1 del syre til 4 dele vand). 
Påfør opløsningen på hele overfladen. Fjern 
slammet med en børste. Skyl gulvet grundigt. 
Lad betonen tørre helt inden påføring af ma-
ling.

2) Grunding
Bland TEKNOFLOOR 100F-komponenterne 
grundigt. Fortynd blandingen med 20–40 %  
TEKNOSOLV 9506. Påfør malingen med en 
kortluvet mohairrulle i rigelig mængde, så over-
fladen er forseglet.

3) Dækmaling, 1–2 gange
Dæklag med ufortyndet maling skal påføres 
6–24 timer efter grunding. Malingen skal påfø-
res i rigelige mængder, så der opnås en jævn, 
tynd film. Bestrygning foretages på samme 
måde som ved grunding.

Anvendelsesområder
Kældre, baderum, betongulve udsat for let tra-
fik. Også velegnet til vægflader.

Egenskaber
•  Stærk overflade, fremragende mekanisk 
 slidstyrke
•  Rengøringsvenlig
•  God modstandsevne over for kemiske 
 påvirkninger 
•  Nem og enkel påføring
•  Hurtig tørring
•  Også velegnet til vægflader

Påføringsbetingelser
Produktet kan påføres på en tør eller let fugtig 
betonoverflade. Der må ikke være blankt vand 
på gulvet. Under påføring og tørring skal luft-, 
overflade- og malingstemperaturen være på 
mere end 10 °C, og den relative luftfugtighed 
skal være under 80%.

Tørretid
Produktet kan tåle let gangtrafik efter fire timer, 
hvis malings-, luft- og overfladetemperaturen 

under påføring og tørring er på 23 °C.

Mængder, der skal anvendes
TEKNOFLOOR AQUA 110F: Ca. 8 liter til 
20 m2 grunding og dækmaling

Påføring
1) Mekanisk forbehandling af overflade eller i 
form af syreætsning

• Mekanisk behandling
Tæt cementslam fjernes fra betonoverfladen ved 
hjælp af slibning, sandblæsning eller stålsand-
blæsning. Efter forbehandling skal cementstøv 
og andre urenheder fjernes omhyggeligt f.eks. 
ved støvsugning.

• Syreætsning
Ætsning foretages ved hjælp af midlet BETONI- 
PEITTAUSLIUOS (fortyndet med vand 1:1) el-
ler fortyndet saltsyre (1 del syre til 4 dele vand).  
Påfør opløsningen på hele overfladen. Fjern 
slammet med en børste. Skyl gulvet grun-
digt. Lad blank vand tørre inden påføring af 
maling.

2) Grunding
Bland TEKNOFLOOR AQUA 110F-kompo-
nenterne grundigt. Fortynd blandingen med 
5–10% vand. Påfør malingen med en kortluvet 
mohairrulle i rigelig mængde, så overfladen er 
forseglet.

3) Topcoat
Et dæklag med ufortyndet maling skal påføres 
4-12 timer efter grunding. Malingen skal påfø-
res i rigelige mængder, så der opnås en jævn, 
tynd film. Bestrygning foretages på samme 
måde som ved grunding.

Bemærk: Produktet skal anvendes inden for 
1,5 time efter blanding. Ældre blandinger må 
ikke bruges.

Anvendelsesområder
Erhvervslokaler, garager, forretningslokaler, 
værksteder og slagterier udsat for stærk meka-
nisk påvirkning.

Egenskaber
• Stærk overflade, fremragende mekanisk 
 slidstyrke
•  Rengøringsvenlig
•  God modstandsevne over for kemiske 
 påvirkninger
•  Selvnivellering på vandrette overflader

Påføringsbetingelser
Overfladen, der skal males, skal være tør. Ny 
beton skal være mindst fire uger gammel. Un-
der påføring og tørring skal luft-, overflade- og 
malingstemperaturen være på mere end 10 °C, 
og den relative luftfugtighed skal være under 
80%.

Tørretid
Produktet kan tåle let trafik efter 16 timer, hvis 
malings-, luft- og overfladetemperaturen under 
påføring og tørring er på 23 °C.

Mængder, der skal anvendes
TEKNOFLOOR PRIMER 310F: Ca. 4 liter 
til 20 m2 grunding
TEKNOSOLV 9506: Ca. 3 liter
TEKNOFLOOR 500F: 10 liter til 20 m2, 
svarende til 0,5 mm hærdet maling.

Påføring
1) Mekanisk forbehandling af overflade eller sy-
reætsning.

• Mekanisk behandling
Tæt cementslam fjernes fra betonoverfladen ved 
hjælp af slibning, sandblæsning eller stålsand-
blæsning. Efter forbehandling skal cementstøv 
og andre urenheder fjernes omhyggeligt f.eks. 
ved støvsugning.

• Syreætsning
Ætsning foretages med midlet BETONI-PEIT-
TAUSLIUOS (fortyndet med vand 1:1) eller for-
tyndet  saltsyre (1 del syre til 4 dele vand). Påfør 
opløsningen på hele overfladen. Fjern slammet 
med en børste. Skyl gulvet grundigt. Lad beto-
nen tørre helt inden påføring af maling.

2) Grundingslakering
Bland TEKNOFLOOR PRIMER 310F-epoxylak-
komponenterne grundigt. Fortynd blandingen 
med 30% TEKNOSOLV 9506. Påfør lakken 
med en kortluvet mohairrulle i rigelig mængde, 
så betonoverfladen er forseglet. Hvis den ma-
lede overflade er fugtig, kan TEKNOFLOOR 
PRIMER 306F epoxylak bruges til grunding.

3) Bestrygning
Bestrygningen foretages 6–24 timer efter grun-
ding afhængig af temperaturen. Grund- og 
hærdningskomponenter skal blandes grundigt. 
Det anbefales at bruge en langsomtkørende 
boremaskine udstyret med omrører til blanding 
af komponenterne. Bestrygning foretages med 
et stålpudsebræt med fuger på 0,5 mm, der 
frembringer den anbefalede filmtykkelse. Over-
fladen skal jævnes med en kortluvet mohair-
rulle. Bestrygning kan også foretages med en 
kortluvet mohairrulle, der frembringer en film-
tykkelse på 0,2-0,3 mm.
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TEKNOFLOOR L42 EPOXYMALINGSSYSTEM
TEKNOFLOOR 100F opløsningsmiddelbaseret to-komponent maling

TEKNOFLOOR L40 EPOXYMALINGSSYSTEM
TEKNOFLOOR AQUA 110F vandbaseret to-komponentmaling

TEKNOFLOOR L44 EPOXYMALINGSSYSTEM
TEKNOFLOOR 500F opløsningsmiddelfri, selvnivellerende to-komponent maling

Arbejdssikkerhed

Produktet er blevet klassificeret 
som tilhørende Gruppe M1 
i emissionsklassifikationen  
for byggematerialer

Spred gulvflagerne 
jævnt i den våde 

TEKNOFLOOR 580F maling.
Afslut efter tørring med 
TEKNOFLOOR 300F eller 

TEKNOFLOOR AQUA 110F 
epoxylak.

ET TIP!



Teknos Koncernen

Official DealeR Of TekNOS PaiNTS aND cOaTiNGS:

Koncernselskaber Forhandlernetværk

Teknos Oy
Helsinki factory, Head office
Takkatie 3, P.O.Box 107
fi–00371 HelSiNki
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos Oy
Rajamäki factory
Perämatkuntie 12,
P.O.Box 14
FI–05201 RAJAMÄKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos A/S
Industrivej 19
DK–6580 VAMDRUP
Denmark
Tel. +45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk

Teknos AB
Limmaredsv. 2, P.O.Box 211
SE–514 24 TRANEMO
Sweden
Tel. +46 325 619 500
info@teknos.se

Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Strasse 62
D–36043 FULDA
Germany
Tel. +49 661 1080
info@teknos.de

Teknos Norge AS
Industriveien 28
NO–3430 SPIKKESTAD
Norway
Tel. +47 31 29 49 00
teknos@teknos.no

Teknos (UK) Limited
Unit e1, Heath farm
Banbury Road, Swerford
OXfORDSHiRe OX7 4BN
UK
Tel. +44 1608 683 494
sales@teknos.co.uk

Teknos Ireland Limited
Unit 1, Fortwilliam
Industrial Estate
Dargan Cresent
BELFAST BT3 9JP
Northern Ireland, UK
Tel. +44 2890 960670
sales.ni@teknos.co.uk

Teknos Scotland Limited
Nettlehill Road
Houston industrial estate
liviNGSTON eH54 5Dl
UK
Tel. +44 1506 436222
sales.scotland@teknos.co.uk

Teknos OOO
Butyrskij Val, 68/70, bl.4, of.211
127055 MOSCOW
Russia
Tel./Fax +7(495) 967 19 61
(multi-channel)
teknos.russia@teknos.com

Teknos Sp. z o.o.
ul. Sterdynska 1
PL–03–797 WARSAW
Poland
Tel. +48 22 678 70 04 
biuro@teknos.pl

Branch office in Lodz
ul. Dabrowskiego 238 
PL–93–231 LODz
Poland
Tel. +48 42 250 80 36 (37)
Fax +48 42 299 69 40

Teknos d.o.o.
Kidriceva cesta 94
SI–4220 ŠKOFJA LOKA
Slovenia
Tel. +386 4 236 58 78
Fax +386 4 236 58 79
info@teknos.si

Teknos LLC
119 Saksaganskogo Str., Of. 6
Business center “Botanic Tower”
01032 KIEV
Ukraine
Tel. +38 044 569 8649
Fax +38 044 569 8239
info@teknos.ua

Teknos Coatings Trading 
(Shanghai) Co., Ltd
989 Changle Road, 
The Center 20th floor
Shanghai 20031, 
People’s Republic of China
Tel. +86 21 51175440
teknos.china@teknos.com

Teknos Oy 
Representative Office
Kiseljova Street 55, rom 12
220002 MINSK
Republic of Belarus
Tel./Fax +375 17 237 4336
vladimir.shienok@teknos.com

Teknos Group Oy
Teknos Group’s parent company
Takkatie 3, P.O.Box 107
fi–00371 HelSiNki
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos Group Companies

www.teknos.com

Teknos er en af de førende leverandører af industriel overfla-
debehandling i Skandinavien og Centraleuropa og har des-
uden en stærk position på markedet for maling til gør-det-
selv segmentet og professionelle malere. Teknos koncernen 
har egne selskaber i Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, 
Irland, Polen, Slovenien, Rusland, Ukraine og Kina. Virk-
somheden har desuden et net af veletablerede salgsagenter 
og repræsentanter i mere end 20 andre europæiske lande. 
Teknos beskæftiger ca. 900 medarbejdere. Koncernen om-
sætter årligt for ca. 200 mio. €. Teknos er en af Finlands stør-
ste familieejede virksomheder. 


