
Mest stilte spørsmål Epoxy                                                                               

Hva gjør man hvis betonggulvet er ujevnt?  

For best mulig resultat bør gulvet være så slett som mulig. Ved dype spor, anbefaler vi 

epoxysparkel først. Epoxy vil føye seg etter underlaget, så er det store ujevnheter i overflaten vil 

dette sees. Opphøyning ca 05mm. Litt struktur i overflaten er bare fint for vedhefte.  

Grader for legging av Epoxy.  

Min. 10°. Jo kaldere det er, jo vanskeligere er det å rulle ut epoxyen. Od det bør ligge på rundt 15° 

i lufttemperatur.  

Er epoxy maling eller belegg? 

Epoxy er et belegg som rulles ut på gulvet. 

Blir epoxy glatt? 

Epoxy kan bli glatt dersom man får mye snø, is og såpevann på belegget. Det finnes løsninger på 

antiskli som gjør gulvet sklisikkert. 

Tåler produktene frost og kulde? 

Når produktene er herdet og ikke i flytende form tåler det både kulde og frost. Dersom 

produktene ikke er brukt må det stå tørt og frostfritt slik at komponentene ikke fryser. 

Kan man legge epoxy selv? 

Vi har «gjør det selv» systemer som fint kan installeres på egenhånd. 

Hva er sterkest av en- eller to-komponent epoxy?  

To-komponent epoxy vil så og si alltid være mer slitesterk enn en-komponent. Jeg vil i 

utgangspunktet aldri anbefale et en-komponent produkt på et gulv som skal belastes med mer 

enn fottrafikk. 

Er det giftstoffer i epoxy?  

Vår epoxy inneholde ingen løsemidler eller sterke syrer.  

Hvilke farge kommer epoxy i?  

Vår standard farge er grå (Sterling) Men om du ønsker en annen farge, ta kontakt med oss på 

epost post@igarasjen.no  

Kan man bruke epoxy på stålglattet gulv? 

Dersom gulvet er stålglattet er det best at gulvet slipes først. Stålglattet gulv vil hindre inntrengen 

av primeren, og epoxyen vil ikke feste seg like godt.  

Skal gulvet styrebehandles før man legger epoxy? 

Gulvet skal ikke styrebehandles. Gulvrens følger med vår pakker. Denne rensen bedrer heften, da 

denne åpner porene i betongen, Den vil også være et mye bedre alternativ da den ikke 

inneholder giftige kjemikaler, eller er miljøskadelig.  

Hva skjer når epoxy ikke herder? 

Når ikke epoxy herder, skylles det alltid lav temperatur, eller at epoxy ikke er blandet godt nok. I 

tilfeller hvor et lite felt ikke herder, skylles det dårlig blanding av base og herder. Om dette skulle 

skje må epoxyen skrapes bort med en spatel.  
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