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TOOTEKIRJELDUS  1203 

5      04.10.2013 TEKNOFLOOR 300F 
EPOLAKK 

 

VÄRVITÜÜP TEKNOFLOOR 300F on lahustivaba kahekomponentne epolakk 

betoonpõrandatele 

KASUTAMINE TEKNOFLOOR 300F kasutatakse epoksiidpinnakatete ja -masside 

kruntimiseks, samuti värviliiva- ja hõõrdemasside 

pinnalakkimiseks. Liivaga segatuna võib kasutada 

betoonpõrandate pragude täitmiseks ning nurkade 

viimistlemiseks. Võib teha lahjendamata kujul paksukihilist 

pinnalakkimist 

ERIOMADUSED TEKNOFLOOR 300F on kulumis- ja kemikaalikindel. Lahjendatud 

epolakk tungib betooni pooridesse ning moodustab 

pinnakatetele ja massidele hea nakkega aluse. NB! Lakis võivad 

tekkida päikesevalgusest tingitud toonimuutused.  

HEAKSKIIDUD Toode on CE-heakskiiduga betoonpõrandate kaitsmiseks. 

Lisainfo: lk. 3 „CE-märgistus“. 

TEKNOFLOOR 300F soovitatakse kasutada toiduainetetööstuse 

tootmis- ja pakkimisruumides (Smithers 

Rapra, Certificate number GC0071). 

 

TEHNILISED ANDMED  

SEGAMISSUHE Plastosa (Comp. A): 2 mahuühikut 

Kõvendi (Comp B): TEKNOFLOOR HARDENER 300H: 1 mahuühik 

KASUTUSAEG +23C Lahjendamata segu: 

30 - 40 min (põrandale valatuna) 

10 min (kokku segatuna anumas) 

Lahjendatus segu: 

40 - 60 min (põrandale valatuna) 

KUIVAINESISALDUS 100 % 

LENDUVAD ORGAANILISED 

ÜHENDID 

(LOÜ) 

0 g/l 

KULU Kulu sõltub pinna karedusest ja imavusest. Keskmine kulu lihvitud 

betoonpõrandale: 

kruntimisel 3 - 6 m2/l. 

TIHEDUS u. 1100 g/l 

http://www.teknos.com/


KUIVAMISAEG +23C,  

      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 

50% 

Kannatab kerget käimist - 16 h (juhul, kui toote, õhu- ja aluspinna 

temperatuur on +23C) 

         -üle värvitav Pinna temperatuur TF 300F, TF 400F, TF 500F 

min max* 

+10C 24 h 48 h 

+23C 6 h 24 h 
 

          *max ilma karestamata 

LAHUSTI, VAHENDITE PESU TEKNOSOLV 9506 või TEKNOSOLV 9515 

LÄIGE täisläikiv 

OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti 

 

KASUTAMINE  

    PINNA EELTÖÖTLUS Uus betoonpõrand: uus betoonpõrand peab olema vähemalt 4 

nädalat vana ja kõvenenud nii, et niiskus on seotud ja pind 

kuivanud. Betooni suhteline niiskus peab olema alla 97 % või  4 

massi-% (by 54 / BLY 12). Terasharjatud betoonilt eemaldatakse 

tihe tsemendiliimikiht kuulpritspuhastusega või lihvimisega. 

Haprad ja rabedad põrandapinnad lihvitakse nii, et tuleks esile 

kõva, kivine betoonikiht. Pärast eeltöötlust eemaldatakse 

tsemenditolm imuri või harjaga.  

Vana betoonpõrand: värvimata, rasvaga määrdunud põrandad 

võib puhastada emulsioonpesuga. Pärast pesemist eemaldatakse 

põrandalt võimalik tsemendiliimikiht kuulpritspuhastuse, 

freesimise, lihvimise või keemilise pesuga.  

Freesimine ja kuulpritspuhastus sobivad kõige paremini 

halvakvaliteedilise betooni või vanade kooruvate värvi- ja 

massikihtide eemaldamiseks. 

    EELTÖÖTLUSE VALIKUD Uute ja vanade betoonpõrandate eeltöötlusviisid valitakse 

vastavalt põranda seisukorrale ja põrandale suunatud 

koormusele. Tugeva mehaanilise, keemilise ja kuuma vee 

koormuse all olevate põrandate parim eeltöötlusmeetod on 

freesimine või kuulpritspuhastus. Lihvimisest piisab, kui 

põrandale on suunatud nõrk mehaaniline koormus. Keemilist 

happepesu ei soovitata reeglina tööstuslike, massiga kaetavate 

põrandate eeltöötluseks. Seda kasutatakse peamiselt väikestel 

objektidel, kui mehaanilisi eeltöötlusviise pole võimalik kasutada. 

Keemiliseks pesuks kasutatakse BETONI PEITTAUSPESU lahust 

(lahjendada veega 1.1) või lahjendatud soolhapet (1 osa kanget 

soolhapet ja 4 osa vett). Pärast keemilist pesu loputatakse 

põrand veega ja lastakse kuivada. 

    LAKKIMISTINGIMUSED Lakkimistöö ja laki kuivamise ajal peab õhu, pinna ja laki 

temperatuur olema üle +10C ja suhteline õhuniiskus alla 80% 

   ERITÖÖD Vajalikud eritööd, nagu uurete saagimine terase ja betooni 

liitekohtadesse, töö- ja liikumisvuukide avamine, põrandaliistude 



ja nurgaümarduste tegemine, pragude ja aukude kittimine ning 

võimalik põranda tasandamine on soovitatav teha enne 

kruntlakkimist. Kittimist võib teha TEKNOPOX FILLiga või kõva 

kitiga, mille valmistamiseks segatakse vedeldamata epolakki 

piisav kogus kuiva liiva, mille terasuurus on 0,1-0,6 mm. 

    LAKKIMINE Kruntlakkimine tehakse märg-märjale-meetodil 30-50% 

TEKNOSOLV 9506 või 9515-ga vedeldatud lakiga. Vedeldi hulk 

sõltub betooni tihedusest. Segu kallatakse kohe pärast 

valmistamist põrandale ja rullitakse laiali lühikarvalise mohäär- 

või veluurrulliga. Lakki kasutatakse nii rohkelt, et betoonpind 

küllastub. Aladel, kus lakk on tervenisti sisse imendunud, tehakse 

kohe uus töötlus. Kruntimiskordade arv sõltub betooni 

omadustest. Mõned põrandad nõuavad mitmekordset 

kruntimist. Kui betoonpind jääb poorseks, võib pinnakatte 

pealekandmisel tekkida õhumulle, mis jätavad pinda auke. 

Kui krunt on kuivanud vähemalt 6 tundi, võib peale kanda 

pinnakatte või massi. Üle ööpäeva pikkust vahet tuleks vältida. 

Kui kruntimisest on möödunud üle 24 h, tuleb lakipind enne 

pinnakatte pealekandmist karestada ja puhastada. 

    CE-MÄRGISTUS  
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Pinna kaitsmiseks mõeldud tooted - Pinnakate 

Füüsikaline vastupidavus (5.1) 

Keemiline vastupidavus (6.1) 

Kulumiskindlus Nõue: massikadu väiksem, kui 3000 

mg 

Kapillaarne imavus ja vee läbilaskvus Nõue: w < 0,1 kg/m2 x √h 

Vastupidavus tugevale keemilisele koormusele Nõue: Kõvaduse vähenemine väiksem, kui 50% 

Löögitaluvus Klass: > 4 Nm 

Tõmbetugevus Nõue: jäigad tooted liikumiskoormuses ≥ 2,0 

(1,5) N/mm 

Ohtlikud ained Vt ohutuskaarti 



 

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 


