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Underlag:  Utførende: 

Nytt [    ]                                   Rehabilitering [     ] Kommentar:  

Beskrivelse av løsning 
Weberfloor 774 EpoxyMattSealer er en 2-komponent epoxy-basert overflatebehandling beregnet for å ligge som øverste slitesjikt på Weberfloor 
Industri og Designgulv, som toppbehandling på Weberfloor 740 EpoxyCoating. Produktet gir en silkematt finish. 

. 

  
Sjekkliste for utførelse: 
 
Nylagt underlag 

 Fjerning av slørhinne med poleringspad. 

 Støvsuging 

 Påføring av ett strøk med weberfloor 4716 primer 1:7  
Dusj på og trekk av med microfibermopp. 

 Påføring av 2 strøk 774 matt lakk 
 
Rehabilitering 

 Reparasjon av sår og sprekker i gulvoverflaten 

 Sliping av gulvoverflate med diamant segmenter eller 
tilsvarende. (slipegrad må vurderes individuelt) 

 Støvsuging 

 Påføring av ett strøk med weberfloor 4716 primer 1:7  
Dusj på og trekk av med microfibermopp. 

 Påføring av 2 strøk 774 matt lakk 

Produktrange underlag: 
Weberfloor 4650 DesignColour 
Weberfloor 4635 DesignGrindedStone 
Weberfloor 4655 IndustryFlowRapid 
Weberfloor 4610 IndustryTop 
Weberfloor Industry SR 

Produktrange overflatebehandling: 
Weberfloor 4716 Primer 1:7 
Weberfloor 774 EpoxyMattSealer 

Verktøy / utstyr: 
Bonepad til Weber 833 slipemaskin 
Microfibermopp for fordeling av 4716 Primer 
Finhåret lakkrulle for påføring av 774 EpoxyMattSealer 
 

Anvisninger for drift og vedlikehold 
Daglig vedlikehold  Overflaten vaskes etter behov og bruk. Alle sluttbehandlinger vil gradvis slites og nedmattes ved bruk, et jevnlig 

vedlikehold i form av vask vil redusere slitasjen.  

Jevnlig vask av gulvet utføres med et egnet pH-nøytralt (7,0) rengjøringsmiddel. Støvsug eller kost opp løst smuss, 
sand, grus og støv før våtrengjøring. Bland rengjøringsmiddelet med rent vann i henhold til leverandørens anvisninger. 
Bruk fortrinnsvis mopp eller våtrengjøringsmaskin hvis nødvendig. Vær nøye med å samle opp smussvannet da 
inntørket smussvann gir inntrykk av dårlig rengjøring. Rengjør deretter gulvet med rent vann for å unngå rester av 
rengjøringsmiddel. Vær sparsom med våtrengjøringen for å unngå dammer. Det er viktig at søl og smuss tørkes opp så 
fort som mulig. Dersom det blir liggende over lengre tid kan det sette permanente flekker som vil være vanskeligere å 
rengjøre/fjerne. 
 
Anbefalte vaskemidler: 

 Maskinvask: Taski Jontec 300 / 300 Free / Torvan-konsentrat (el.tilsv.) 

 Mopp: Taski Jontec Dagligvask / Torvan-konsentrat (el.tilsv.) 
Gummimerker og vanskelige flekker: 

 Taski Jontec Profi + Taski Twisterpad Grønn/Gul (el.tilsv) 

Forebyggende 
vedlikehold 

Vedlikehold bør beaktes og planlegges allerede i planleggingsfasen av gulvet. Ved å plassere dørmatter og innebygde 
smussoppsamlingssoner reduseres smuss som kommer inn på gulvet. Dette gjelder fram for alt for alle mye 
frekventerte inngangs- og overgangssoner med direkte adgang utenfra. Hvor ofte og hvor intensivt rengjøringen skal 
utføres beror i hovedsak på forekomsten av smuss og søl. Om grov smuss kan samles opp allerede ved inngangen 
reduserer det risikoen for at det kan skade eller forurense gulvene, og gjør at livslengden på gulvet øker samt at 
vedlikeholdskostnadene minsker 

Oppfriskning av 
overflate 

Ved slitasje og nedmatting over tid, kan overflaten friskes opp og reetableres med ny toppbehandling. Overflaten 
mattes ned med bonepad, evt. sår og skader utbedres, og ny toppbehandling påføres i to strøk med lakkrulle.  

Behandling av avfall Ikke herdet produkt klassifiseres som farlig avfall. Herdet eller inntørket produkt håndteres som byggavfall. Kontakt 
lokal miljøstasjon. Foreslått avfallskode: 08 01 12 (annen maling- og lakkavfall enn det som er nevnt i 08 01 11). 

 
Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger og sikkerhetsdatablad på de benyttede produkter finnes på www.glava.no 
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