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Fonte�oor EP 100 - Epoxyverf op waterbasis

BESCHRIJVING    

PRODUCTEIGENSCHAPPEN           
       

Aanbevolen gebruik              
      

Een tweecomponenten watergedragen epoxy-vloerverf.

Voor het schilderen van nieuwe, oude en reeds eerder geverfde betonnen 
oppervlakken. Ook geschikt voor het schilderen van betonnen wanden.

Aanbevolen voor het coaten van vloeren die blootstaan aan matige chemische en 
gemiddelde mechanische belasting in industriële installaties, magazijnen, 
reparatiewerkplaatsen  enz.

 

             
          

        

 

 

TECHNISCHE DATA

Kenmerken

Kleurenbereik

Glansgraad

Bouwmateriaal emissieklasse 

Verbruik       

Fonte�oor EP 100 behoort tot emissieklasse M1 voor bouwmaterialen. Voldoet aan de vereisten voor
ontsmettingsproef (FRP <15 000) volgens de norm ISO 8690: 1988 (STUK-YTO-TR-210).

RAL-, NCS-, SSG-, BS-, MONICOLOR NOVA- en SYMPHONY-kleurenkaarten. AVATINT-tintensysteem. 

Zijdeglans

M1

De dekking op betonnen vloeren is circa:

 

     Primerlaag 5-7 m / l

Afwerking 7-10 m  / l

 

De praktische dekking hangt af van de porositeit en gelijkmatigheid van het substraat en van de
applicatiemethode.

verdunner Water

Mengverhouding Basis 3 volumedelen 35V-serie 
Hardener 1 deel volgens volume 008 4571  

Toepassingsmethode Aanbrengen met een rubberen spaan en egaliseren met een roller.

Potlife (+ 23 ° C) Ong. 50 minuten na het mengen.

Droogtijd bij 23 ° C en 50% relatieve
luchtvochtigheid

   

   

    

Stofvrij na 6 uur

Overschilderbaar na 16 uur

Volledig uitgehard na 7 dagen

 

De droog- en herbekledingstijden zijn gerelateerd aan de �lmdikte, temperatuur, relatieve
luchtvochtigheid en ventilatie.

Volume vaste stof ong. 58%.

Dichtheid 1,3 kg / l (gemengd).

Productcode Basis verf 35V-s. en verharder 008 4571
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TOEPASSINGSDETAILS

Applicatie voorwaarden

Voorbereiding

primer

gaatjes en scheuren

afwerking

Mengen

Reiniging gereedschap

EU VOC 2004/42 / EC-grenswaarde

            

2004/42 / EG (cat A / j) 140 g / l (2010)

De relatieve vochtigheid van het beton mag niet hoger zijn dan 97%. De temperatuur van de 
omgevingslucht, het oppervlak of de coating mag tijdens het aanbrengen of drogen niet lager zijn dan 
+ 15 ° C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%.

Nieuw beton
Verwijder de slikhuid door middel van schuren met of zoutzuuretsen. Kies de methode die het meest 
geschikt is voor het pand. Na het slijpen het stof zorgvuldig met een stofzuiger verwijderen. Zoutzuur 
wordt met verdund zoutzuur (1 deel geconcentreerd zoutzuur, 4 delen water) geëtst. Afspoelen met 
veel water. Droog de vloer.

Oud beton
Verwijder alle vet, olie, chemicaliën en andere verontreinigingen met B-clean verfreiniger. Verwijder de 
oude afbladderende ver�aag door te malen. Kies de methode die het meest geschikt isvoor het pand. 
Reinig de putjes en verwijder al het losse brokkelige materiaal. Open barsten metbijvoorbeeld een 
beitel of haakse slijper. Verwijder los materiaal en stof.

Primeren met 25% verdunde Fonte�oor EP 100, Fonte�oor EP Primer of Tema�oor 220W. Voeg altijd het 
benodigde water / thinner toe aan een klaar mengsel en roer grondig. Giet het mengsel op de vloer,
breng aan met een rubberen troffel en breng aan met een roller.

Herhaal indien nodig het primeren om een niet-poreus oppervlak te verkrijgen. Een poreuze grondlaag
zal resulteren in gaatjes en luchtbellen in de eindlaag.

Vul gaten en scheuren met een mengsel van onverdunde Fonte�oor EP Primer en droog, schoon zand.
Mengverhouding bijv. 1:1- 1:2 volumedelen. 

Notitie! Betonnen oppervlakken moeten altijd worden geprimerd voordat ze worden gerepareerd.

Overschilderen dient niet eerder dan 16 uur na het primen te gebeuren. Als het gegronde oppervlak 
niet binnen 48 uur worden overgeschilderd, moet het worden geschuurd. Verdun de verf 15% met 
water. Giet het mengsel op de vloer en breng het aan met een troffel en breng het op gelijke hoogte 
met een roller.De totale droge �lmdikte van de verffilm moet ca. 100μm aangebracht in twee lagen. 
Notitie! Voeg het resterende mengsel toe aan de volgende batch van het product, schraap het niet uit 
de container op de vloer.

Aanbrengen op muren: Voor het verven van wanden verdun Fonte�oor EP 100 epoxyverf 5-10% met 
water. Airless-spuitmondpunt 0,013 "-0,017" en druk 160-180 bar.

Notitie! Er is een natuurlijke neiging van epoxy coatings om te krijten en verkleuren bij blootstelling aan 
de buitenlicht.

Roer eerst de basis afzonderlijk, voeg daarna de harder toe. Meng de juiste verhoudingen van basis en 
verharder grondig (ongeveer 3 minuten om een homogeen mengsel te krijgen) met behulp van een 
industriële handboormachine met  mixer op lage snelheid. Giet over in een schoon blik en meng na. 
Onvoldoende mengen of onjuistemengverhouding zal resulteren in ongelijkmatige droging van het 
oppervlak, de eigenschappen van de
coating verzwakken en het succes van de applicatie in gevaar brengen.

Apparatuur moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd voordat de verf is opgedroogd.VOC

  

  
  

   

            
              

         

  Verpakking is voorzien van veiligheids etiketten, welke geraadpleegd dienen te worden. Verdere 
informatie is gedetaileerd te raadplegen in de veiligheids bladen. Deze zijn op verzoek 
verkrijgbaar.

    

   

GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
ETIKETTERING
volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

  

     

http://sds-search.tikkurila.com/sdslinkservice/?docid=35V-s_Europe_EN(US)_Tikkurila&lang=en
http://sds-search.tikkurila.com/sdslinkservice/?docid=0084571_Europe_EN(US)_Tikkurila&lang=en
https://www.tikkurila.com/files/4700/DoP_Fontefloor_EP_100_EN.pdf
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CE
The European harmonized productstandard EN 1504-2:2004 de�nes the requirements for surface protection systems
for concrete.  

This product is tested and CE-labelled in accordance with the tables 1d and 1f in the 
appendix ZA.  

0809

Tikkurila Oyj 
Kuninkaalantie 1 
FI-01301 VANTAA 

14

TIK-035V-5001

0809-CPD-0773

EN 1504-2:2004

Product for protection and repair of concrete structures – Coating

Abrasion resistance < 3000 mg

Release of dangerous substances NPD

Resistance to severe chemical attack

Class II

Permeability to CO2 CO s  > 50 m

Impact resistance Class I: ≥ 4 Nm

Permeability to water vapour Class I, s  < 5 m

Capillary absorption and permeability to water w < 0,1 kg/m² ∙ h

Adhesion strength by pull off test ≥ 2,0 N/mm²

Reaction to �re B�-s1 

                       
                         

             

The above information, based on laboratory tests and practical experience, has been proved valid at the date marked on the product data sheet. The 
quality of the product is ensured by our operational system, based on the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. As a manufacturer we cannot be
responsible for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes.
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