
VARIOPOX GLASFIBER
BESKRIVNING

Variopox Glasfiber är ett förstärkningsmaterial som i kombination med epoxi ger ett glasfiberarmerat laminat.  

FÖRDELAR
• Lämplig för att förstärka laminat med Variopox Impregnering och Universal;
• Lämplig för att förstärka träkonstruktioner;
• Lämplig för att förstärka sömmar, inre och yttre hörn, och på så sätt undvika sprickor och 

skador;
• Finns i olika bredder och längder. 

ÖVRIG INFORMATION
• Förbehandling

Grovslipa underlaget (materialet) med P120 och rengör med Double Coat Avfettning. Obehandlat trä 
förbehandlas med 1 lager Variopox Injektion som får härda i 24 timmar och slipas med P120.

• Laminat
Applicera ett generöst lager Variopox Impregnering/Universal med en Variopox-rulle eller pensel. Lägg direkt 
an glasfiber på den våta ytan. Stampa lätt lodrätt till glasfiberväven med en pensel för att den ska sugas upp i 
epoxin. Stampa ut eventuella luftfickor. Rulla sedan med en valsad aluminiumrulle. Applicera direkt vått-i-
klibbigt ett andra lager glasfiber om det behövs. Se hela tiden till att det finns ordentligt med epoxi över och 
under glasfiberväven. Om lamineringen görs på vertikal ytan vänta med andra lagret några timmar. Om 
lamineringen forsätter dagen efter eller senare mattslipa med P120 för att försäkra god vidhäftning. Slipa det 
färdiga laminatet med P120 innan övermålning med ett färgsystem, exempelvis Double Coat. 

Beskrivning Dimension 
längd  epoxiåtgång

(ml/m²) 

Genomsnittlig  Tjocklek 
per 
lager 
(μm) 

Användningsområde 

Variopox Glasfiber 
260 g/m2 på rulle, 5 
cm breed 

5 m 
250 200 Smala glasfiberband för att förstärka smala små 

ytor, hörn och kanter.
Variopox Glasfiber 
260 g/m2
1 m bredd 

5 m-100 m 500-1000 200 Glasfiberväv för starka laminat på större ytor.

25 m 
50 m 

(1) Variopox Impregnering 
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SÄKERHETSINFORMATION
Se korresponderande säkerhetsdatablad (MSDS) för detaljerad information.

ANSVARSFRISKRIVNING
Informationen i detta produktblad presenteras i god tro och tros vara korrekt vid utfärdandedatum. De Ijssel 
Coatings lämnar inga garantier för att informationen är komplett eller exakt. Under inga omständigheter är De 
Ijssel Coatings och Hedbergs Industri AB ansvariga för några skador som har skett i samband med tillämpning av 
denna information.  / De IJssel Coatings




