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PRODUKT: EUROCOL 863

• För idrottshallar och multifunktionshallar

• Uppfyller halksäkerhetsstandarder från DIN 18032

• Idealiska flytande egenskaper skapar en jämn matt yta

• Vattenbaserat enkomponents tätningsmedel med polyuretanbas 

• Grundlack och topptätningsmedel i en och samma produkt

• Mycket slitstarkt, beständigt mot kemikalier och nötning

Forbo Flooring Marmoleum Sport har ingen ytbehandling från fabrik. Det måste ytbehandlas efter att det har lagts 

utifrån hur golvet är avsett att användas.

GRUNDRENGÖRING

Ta bort allt löst skräp, all smuts och allt damm från golvet och rengör golvet med ett neutralt golvrengöringsmedel. 

Golvytan behöver vara ren, fri från olja, vax, silikon och andra restprodukter som kan påverka 

bindningsförmågan negativt.

Använd en kombinationsmaskin eller rotationsmaskin (150–300 varv/min) med röd 3M-rondell. Torka upp smutsigt 

vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare. Skölj med rent vatten och låt golvet torka i minst 12 timmar.

YTBEHANDLING

• Observera att linjemålning sker före ytbehandling, se separat blad ”Marmoleum Sport linjemålning 809A”.

• Säkerställ under behandlingen att luftcirkulationen är konstant under torkningen. 

Undvik direkt solljus och häftigt luftdrag.

• Skaka väl före användning för att få en jämn dispersion i lacken.

• Beroende på hur hög trafiken förväntas bli rekommenderar vi 2–3 skikt med roller. Torkningstid 3–5 timmar.

• Applicera inte mer än 2 skikt med roller inom loppet av 24 timmar!

• Det går att applicera nästa skikt med lack inom 24 timmar. Om torkningstiden är >24 timmar krävs slipning (korn: 

120/150) innan nästa skikt appliceras.

FÖRPACKNING

10 l engångsförpackning.
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Skydda nylagda golv

Alla nylagda golv ska täckas och skyddas mot allt annat pågående 

arbete under projektet med en lämplig skyddande beläggning som inte 

färgar av sig.

Använd skyddstassar på stolar och bord för att förhindra repor. 

Svängbara hjul ska vara av mjukt material som är lämpligt för fjädrande 

golvbeläggningar (enligt EN425)

Använd entrésystem

Så mycket som 80 % av all smuts i en byggnad kommer in via 

gångtrafiken. Entrésystem av en lämplig storlek (helst mer än 6 meter) 

och kvalitet bör användas. Forbos entrésystem Coral och Nuway kan 

enligt oberoende tester fånga upp och behålla upp till 94 % av all 

smuts och fukt som dras in i en byggnad via gångtrafik. Detta minskar 

underhållskostnaderna och bevarar utseendet på intilliggande 

golvprodukter på bästa sätt samt minskar halkrisken. Som med 

alla system som fångar upp smuts måste entrésystemen rengöras 

regelbundet för att få bort smutsen som samlats.

ALLMÄNNA RÅD
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TEKNISK DATA

Bas PU-akrylatdispersion

Färg mjölkaktig

Densitet ca 1,035 g/cm3

Konsistens Låg viskositet

Rengöringsmedel vatten

Bearbetningsförhållanden inte under 15 °C på undergolvet, minst 18 °C som material- och 

rumstemperatur, 35–75 % relativ luftfuktighet, rekommenderad <65 %

Appliceringssätt mikrofiberroller

Förbrukning roller ca 120 g/m2/skikt

Torkningstid ca 3–5 timmar (roller)

Första varsamma användning ca 24 timmar

Slutlig styrka ca 7–10 dagar

Tillåten lagringstid inom ca 6 månader, öppnad förpackning ska förvaras tätt sluten och 

förbrukas så snart som möjligt. Förvaring: Förpackningen förvaras tätt sluten 

på torr plats, temperatur: 5–30 °C

Frostkänslighet ja

Kod enligt GHS nej Miljö/ArbetssäkerhetGISCODE:

DGNB:

LEED:

abZ nach DIBt Grundsätzen:

DecoPaint EU/2004/42

W 2+ (NMP-fri)

VOC 4,81 %, kvalitetsnivå: 3

VOC 49,8 g/l

Z-157.10-82

Kat. A/i/Wb: <140 g/l VOC (2010).

ANMÄRKNING

Produkten är avsedd för behandling av Marmoleum Sport, all annan applicering än den som specificeras i denna tekniska 

information kräver vårt uttryckliga godkännande. Annars gäller inga garantier. 


