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Lämplig epoxifärg för ytor som kräver en stark, 
skyddande beläggning.
Lösningsmedelfri: rekommenderas i trånga utrymmen 
eller i situationer där applicering sker utan god 
ventilation.
Enkel att applicera med pensel eller rulle.
Resistent mot vatten, olja, fett, kemikalier och 
petroleum.
Mycket tålig mot slag och nötning.
Rekommenderas som färg bakom foder, på durk och 
kölsvin, sanitära utrymmen, golv, etc.
Kritar vid exponering för solljus: endast estetisk 
förändring, färgens andra egenskaper är forsatt 
intakta.

KULÖR OCH GLANS 

Ljusgrå, högblank (750 ml-set, 5 kg-set)
RAL 9002 Gråvit, samt andra kulörer enligt R AL 
blandas på begäran (5 kg-set)

GRUNDEGENSK APER VID +23 °C OCH 50 % 

LUFTFUKTIGHET

Densitet: Ca. 1,4 g/cm3 (blandad produkt)

Torrhalt: Ca. 10 0 % (volym)

Rekommenderad skikttjocklek: 10 0 –150 μm (beroende 
på applikationsmetod)

Dammtorrt efter: Ca. 4 timmar

Fullt härdat efter: Ca. 4 dagar, tålig mot skonötning 
efter 24 timmar

Övermålningsbar efter: Min./Max. ej tillämpligt

Hållbarhet: Separata komponenter, förvarade kallt och 
torrt i originalförpackning, min. 12 mån.

Flampunkt (DIN53213) : Baskomponent > 150 °C

/ Härdar komponent > 112 °C

PRODUKTBESKRIVNING

Variopox Rolcoating är en tixotrop tvåkomponent 
epoxifärg utan lösningsmedel. Baserad på
lösningsmedelfri epoxiharts och 
polyaminaddukthärdare.

Fördelar
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•
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•
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•

TEORETISK STRÄCKFÖRMÅGA

Vid 10 0 μm (torrskikt): 10,0 m2/ l
Vid 150 μm (torrskikt): 6,7 m2/ l

Rolcoating målas med fördel så t jockt som det är 
möjl igt, det kan al ltså gå åt exempelvis 200 g/m2 
eller 400 g/m2.

Den faktiska åtgången beror på flera variabler, t. ex; ytans 
form och storlek, allmänt skick och struktur, arbetsmetod, 
klimat och hantverksskicklighet.

Y TA OCH TEMPERATUR

Trä: Materialfuktighet max. 12% , mät fukthalten i trä med 
en Tramex: Skipper Plus, slipa trä med P80 –120 . Applicera 
endast ett lager Variopox Injektion för att mätta träporer 
(ej lämpligt för ek), slipa med P120 så att all produkt som 
inte penetrerat porerna avlägsnas, eller applicera 
Rolcoating på en yta som är förbehandlad med Variopox 
Impregnering eller Variopox Universal, slipa med  
P120 –180 .

Stål: Blästrad enligt ISO Sa 2 ½ , ren och torr fri från 
föroreningar och lösa partiklar, grundmåla med IJmopox ZF 
Primer 1 lager, slipa med P180 .

Aluminium: Ren och torr, i bra skick, fri från föroreningar 
och lösa partiklar, slipa med P60 – 80 , rengör med Double 
Coat Avfettning och grundmåla genast med IJmopox ZF 
Primer, slipa med P180 .

GRP : Ren och torr, fri från föroreningar och lösa partiklar, 
förbehandla glasfiber med Variopox Injektion för att mätta 
porer, slipa med P120 .

Gelcoat/topcoat: Ren och torr, fri från föroreningar och 
lösa partiklar, rengör med Double Coat Avfettning, slipa 
med P60 – 80 , rengör igen med Double Coat Avfettning.

Betong: Ren och torr, fri från föroreningar och lösa 
partiklar, materialfukthalt max. 4% (kontrollera med en 
fuktmätare), förbehandla med Variopox Injektion för att 
mätta porer, slipa med P120 .

Andra ytor: Ren och torr, i bra skick, fri från föroreningar 
och lösa partiklar, rengör med Double Coat Avfettning om 
ytan tål lösningsmedel, slipa med P120 .

Ytans temperatur bör ej understiga 15 °C och vara minst 3 °
C över daggpunkten.

VARIOPOX ROLCOATING

Variopox
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Blanda komponenterna var för sig och mycket väl före 
användning. Intensiv omröring av A (bas) gör att färgen 
blir lättare att applicera, vilket ger en slätare yta. Om 
inte hela förpackningen ska användas inom loppet av 
brukstiden, blanda en mindre dos i viktproportion. Byt 
rulle och kärl för varje ny blandning.

Applicera inte produkt vars brukstid är på väg att gå ut. 
Reaktionen mellan bas och härdare mot slutet av 
brukstiden försämrar produktens vidhäftningsförmåga.

Härdning i temperaturer lägre än 15 °C  resulterar 
i att ytan blir klibbig, vilket försämrar produktens 
vidhäftningsförmåga för vidare ytbehandling.

Slipa med P180 –240 för att skapa friktion och god 
vidhäftning inför varje nytt lager Variopox Rolcoating 
när övermålning sker dagen efter. Flera lager kan 
appliceras samma dag utan slipning, så fort ytan är 
klibbtorr (efter ca. 4-5 timmar). 

Måla ett riktigt tjockt lager om det är möjligt (liggande 
ytor), då räcker det med 1 lager Rolcoating. 

För att öka produktens hårdhet: spruta på varm 
vattenånga 24 timmar efter att sista lagret har 
lagts på.

15 °C 20 °C 25 °C

36 timmar 24 timmar 16 timmarTålig mot skonötning efter 

Fullt härdat efter 4 dagar 2 dagar 2 dagar

ÖVERMÅLNING OCH HÄRDNING

•

•

•

•

•

Blandningsförhållande: 
80,0 bas: 20,0 härdare (4:1 i vikt). 1 kg består alltså av 
800 g A och 200 g B. Om du exempelvis vill blanda 300 g 
färg så behövs 240 g A och 60 g B (300 x 0,8=240).

Induktionstid: 
Ingen

Brukstid (pot life): 
15 min. vid +25 °C, 20 min. vid +20 °C, 30 min. vid +15 °C

Applicering: 
Pensel, Variopox-rulle eller IJmopox-rulle. Måla riktigt 
flödigt, överarbeta ej. Bäst finish skapas när färgen få så 
god tid på sig som möjligt att själv flyta ut. Måla i 15-20 
°C, men låt gärna härda varmare.  Späd ej med 
lösningsmedel. Rengör verktyg med Double Coat 
Avfettning (Ontvetter).

Blanda en hel bas eller härdare (750 ml-set) eller väg 
komponenterna på en digitalvåg (750 ml-set eller 5 kg-
set). Ju tjockare du målar desto större chans att det 
räcker med ett lager färg för att få rätt finish och skydd.

Art ike lnummer :  328
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