
constructive solutions

2-komponent vandbaseret, diffusionsåben epoxy-
maling til gulve og vægge

Anvendelsesområde
Nitoflor FC130 anvendes til forsegling af betonoverflader,
for at opnå en støvfri og rengøringsvenlig overflade, der sam-
tidig er kemisk resistent over for almindeligt forekommende
olier og væ sker.

Nitoflor FC130 anvendes i lagerlokaler, værksteder, let in -
dustri, storkøkkener, laboratorier, fødevareindustrier samt
om råder med gående og lettere kørende trafik.

Nitoflor FC130 kan også anvendes som topcoat i forbindelse
med Cemtop-produkterne samt som topcoat ved skridsikring
af epoxygulve, se separate datablade.

Nitoflor FC130 har god vedhæftning på beton, asfalt og træ 
samt de fleste epoxybehandlede flader.

Fordele
� Holdbar og slidstærk overflade med lave vedligeholdel-

sesomkostninger

� Vandbaseret uden organiske opløsningsmidler

� Diffusionsåben

� God kemisk resistens

Beskrivelse
Nitoflor FC130 er en 2-komponent, vanddispergérbar epoxy-
maling, der leveres i afvejede mængder klar til blanding og
brug.

Den hærdede film danner en hård, fleksibel og halvmat for-
s egling på beton og andre materialer. En let struktureret,
skridsikker overflade opnås ved iblanding af specielt skrid-
sikringsmateriale.

Standarder
Nitoflor FC130 er klassificeret i henhold til EN 1504-2, med
certifikat nr. 0370-CPD-0845 (se skema), og kan anvendes til
overfladebeskyttelsesmetode 6.1.

Egenskaber
Målt ved en lagtykkelse på 0.1 mm

Modstandsevne over for : Klasse III (28 døgn med tryk) 

alvorlige kemiske angreb i gruppe: 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5,

(EN 13529) 5a, 6, 9, 9a, 10, 11, 12, 14.

Vedhæftningsstyrke : 3.5 MPa

(EN 1542)

Brandmodstandsevne : Euroklasse A2

(EN 13501-1)

Våd densitet : Ca. 1250 kg/m3

(EN ISO 2811-1)

Farve : Clear

Silvergrey

Glans : Ca. 10, mat,

afhængig af underlaget.

Antal behandlinger : Min. 2 behandlinger.

Åbentid / potlife *) : 3 timer v/+10°C

(EN ISO 9514) : 2 timer v/+20°C

1 time v/+35°C

Tid mellem behand. : 12-48 timer v/+10°C

: 6-24 timer v/+20°C

4-16 timer v/+35°C

Gangtrafik efter : 48 timer v/+10°C

: 24 timer v/+20°C
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EN 1504-2

System til overfladebeskyttelse af beton
(maling)

Modstandsevne over for
alvorlige kemiske angreb Klasse III

Vedhæftningsstyrke ved
aftræksningsforsøg > 2.0

Farlige stoffer i overens-
stemmelse med 5.3

Brandmodstandsevne Euroklasse A2
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Fuldt udhærdet efter : 14 døgn v/+10°C

: 7 døgn v/+20°C

7 døgn v/+35°C

Tørstofindhold : Ca. 63% (clear)

: Ca. 58% (pigmenteret)

Lagtykkelse tør : 100 μm v/2 påføringer

Modstandsdygtighed : Acetone, 35% ammoniak, 5%

efter gennemhærdning amylum (stivelse), animalsk

(neddykket, 1 år) **) fedt, benzin (bly), citroneks-

trakt, 80% citronsyre, coca-

cola, destilleret vand, 10% 

detergenter (rengørings-, 

vaske-, opvaske- og rense-

midler), diethylether, ethanol 

(ethylalkohol), 50% fosforsy-

re,  fumarsyre, gulerodsjuice, 

gær, hexan, kaffe, mineralsk 

terpentin, natriumchlorid 

(kogsalt, salt), 25% natrium-

hydroxid (kaustisk soda), sky-

drol, smørelie, sukker (mæt-

tet), te, toluen, triethanol-

amin, urea, xylen, øl. 

Temperaturbestandighed : -30°C til +70°C.

Kortvarigt op til +100°C.

*)  Efter potlife bliver Nitoflor FC130 mindre flydende og materialeegenska-

berne ændres. Ikke anvendt produkt skal derfor kasseses.

**) For stoffer med begrænset modstandsdygtighed - se separat resistenslis-

te.

Note: De typiske egenskaber angivet ovenfor, er laboratorietests.

Begrænsninger
� Påfør ikke Nitoflor FC130, når overfladetemperaturen 

er under +10°C. Den relative fugtighed i overfladen og i 
luften må ikke overstige 80% (RF) inden påføring.

� En frisk asfaltbelægning må ikke behandles med Nito-
flor FC130, da fordampning fra asfalten kan medføre 
blærer i malingslaget. Asfalten skal være mindst 6 må-
neder gammel, før påfø ring af Nitoflor FC130, og skal 
forud afrenses grundigt med Cleaner C, efterfulgt af en
grundig afskylning og tørring.

Særlige forhold
Nye betongulve skal være mindst 7 modenhedsdøgn (7 døgn
ved +20°C). 

Forberedelse
Betonoverfladen skal være ren, tør og fri for mørtelrester,
olie, cementslam, fedt, støv og andre former for forurening.

Olie og fedtrester fjernes med egnet affedtningsmiddel, f.eks.
Cleaner C efterfulgt af grundig spuling med rent, koldt vand.

Løstsiddende materiale, cementslam og eventuelle rester af
tidligere belægninger på overfladen fjernes ved slibning,
f.eks. diamantslibemaskine, eller sandsvirpning efterfulgt af
grundig støvsugning for at opnå tilstrækkelig vedhæftning af
Nitoflor FC130.

Da Nitoflor FC130 er en tyndfilmsmaling (100 μm), er det
vigtigt, at den forberedte overflade er så ensartet jævn som
mulig. Slibespor etc. af en vis størrelse vil være synlige i den 
færdigbehandlede overflade, ligesom mindre ujævnheder i
visse tilfælde vil kunne “gennembryde” malingslaget.

Tidligere behandlede overflader
Nitoflor FC130 kan ligeledes påføres epoxybehandlede
overflader - disse matslibes (rugøres) efterfulgt af grundig af-
rensning (f.eks. Cleaner C) og tørring. Over fladen skal være
bæredygtig, afsmitning må ikke forekomme. I tvivlstilfælde an-
befales det altid at udføre en prøve.

På tidligere behandlede overflader anbefales der altid at fo-
retage en prøve inden endelig påføring. Tidligere behandlin-
ger bør altid matslibes. Påføring på alkydmalinger og selv-
hærdende lakker bør kun ske efter nøje afprøvning.

Blanding
Hele indholdet af Komp. A (lille beholder) hældes i Komp. B
og der blandes i mindst 3 minutter med en langsomtgående
boremaskine med blandespiral, f.eks. en Jiffy Mixer. Omrø-
res jævnligt under brug.

Blandingsforhold: Clear Pigmenteret

Blandingsforhold, vægt 1 : 4 1 : 4.26

Komp. A (base) 1.00 kg 0.95 kg

Komp. B (hærder) 4.00 kg 4.05 kg

Til 1. behandling kan der med fordel tilsættes, under grundig
omrøring, ca. 5% vand (0.25 ltr. pr. 5 kg Nitoflor FC130) for
at forbedre indtrængningsevnen. Efterfølgende behandlinger
udføres ufortyndet.

Påføring
Bemærk: Nitoflor FC130, Clear er flødefarvet ved påføring,
men hærder op transparent.

Nitoflor FC130 påføres den forberedte overflade med pen-
sel, blød kost eller malerulle i et jævnt og tyndt lag, forbrug
0.125-0.150 kg/m2. Det er vigtigt at undgå “søer”, da tykke
lag vil indeholde så meget vand, at produktets hærdning ikke
bliver fuldstændig.

2. behandling udføres, med et forbrug på 0.125-0.150 kg/m2,
så snart første lag er tørt, typisk efter 12-18 timer ved +20°C
og senest efter 24 timer. Tiden er afhængig af temperatur og
relativ fugtighed samt underlagets porøsitet. Tilsvarende for-
hold gør sig gældende ved en eventuel 3. behandling.
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Såfremt efterfølgende behandling ikke påføres inden 24 ti-
mer, skal den eksistendende overflade matslibes inden vi-
derebehandling.

Der kræves gode udtørringsforhold for at opnå optimale hærd-
  ningsbetingelser i form af effektiv ventilation og luftskifte.

Malingens slidstyrke afhænger af lagtykkelsen. Minimum 2
lag anbefales. Stærkt belastede gulve bør altid påføres tre
lag. Lagtykkelsen afhænger af underlagets sugeevne, to lag
svarer til 0.1 mm lagtykkelse (tør).

Rengøring
Værktøj afrenses straks efter brug med rent vand, eventuelt
tilsat Cleaner C, se separat datablad. Udhærdet Nitoflor
FC130 kan kun fjernes mekanisk.

Drift og vedligehold
Almindelig vedligehold, fejning og vask med vaskeplejemid-
del. Ved anvendelse af gulvvaskemaskine bør vaskevandets
temperatur ikke overstige +50°C. Pletter og spild fjernes hur-
tigst muligt, idet fordampning af et eventuelt spild kan forøge
koncentrationen og således resultere i et mere aggressivt
miljø.

Slitage og skader udbedres efter behov. Området matslibes
og repareres som for ubehandlede flader.

Se separat “Drift og vedligehold” for yderligere oplysninger.

Emballage og rækkeevne
Nitoflor FC130 leveres i sæt á 5 kg.

Typisk rækkeevne : 6-8 m2/kg ved 1. behandling

: 6-8 m2/kg ved 2. behandling 

Ét sæt á 5 kg rækker således til 18-20 m2 ved 2 behandlin-
ger. Rækkeevnen er afhængig af underlagets porø sitet og
overfladestruktur.

Opbevaring og holdbarhed
Ved tør og indendørs opbevaring (+10°C til +20°C) i uåbnet
originalemballage har Nitoflor FC130 en lagerholdbarhed på
18 måneder. Skal beskyttes mod frost.

Forholdsregler
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på www.fosroc.com eller
tlf.nr. +45 74 84 88 84.
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Fosroc A/S
Industriparken 27, Skodborg
DK-6630 Rødding

www.fosroc.com

telefon:

+45 74 84 88 84
fax:

+45 74 84 88 33 
e-mail: 

fosroc.dk@fosroc.com

Fosroc® Nitoflor FC130

Forbehold
De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Fosroc A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst

mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da

arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte

opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for

at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Fosroc A/S straks kontak-

tes. I øvrigt henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser. 
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