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TEMAFLOOR 30 
 
 
DESCRIERE  Lac epoxidic din doi componenţi pentru pardoseli. 
   
PREZENTARE 
PRODUS ŞI 
RECOMANDĂRI 
DE UTILIZARE 

 ♦ Pentru lăcuirea pardoselilor interioare şi exterioare. 
♦ Utilizabil pentru pardoseli din beton proaspete şi vechi şi ca lac de finisare în cazul 

sistemelor de pardoseală de tip mozaic. 
♦ Recomandat ca şi strat protector împotriva prafului şi strat de finisare în cazul 

pardoselilor expuse la solicitări chimice şi mecanice moderate la clădirile industriale, 
depozite, ateliere de reparaţii, etc. 

   
DATE TEHNICE   
   
Conţinut de solide   Aproximativ 35 %. 
   
Greutate specifică   1,0 kg / litru (în amestec). 
   
Raport de amestec şi 
coduri de produs 

 Bază 10 unităţi de volum 008 4020 
Întăritor 3 unităţi de volum 008 4010 

   
Durată de viaţă (+ 23 
ºC) 

 Aproximativ 10 ore după amestecare. 

   
Gradul practic de 
acoperire 

 Gradul de acoperire în cazul pardoselilor din beton este: 
 
Strat primar 5 – 8   m2 /l 
 
Capacitatea practică de acoperire depinde de porozitatea şi uniformitatea substraturilor, 
precum şi de metoda de aplicare. 

   
Timpul de uscare 
(+ 23 ºC) 

 Uscat, nu aderă praful 1 h 

Uscat la atingere 3 h 

Revopsibil 8 h – 2 zile 

Rezistent la lumină 24 h 

Complet uscat 7 zile 
 

   
Diluare şi curăţarea 
echipamentului 

 Diluant 1031. 

   
Luciu  Foarte lucios. 
   
COV  Conţinutul de Compuşi Organici Volatili se ridică la 600 ± 20 g / litru de lac. 

Conţinutul maxim de COV în lacul gata de aplicare (diluat în proporţie de 30 % 
raportat la volum) este de 664 g / litru. 
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Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fişa tehnică a produsului. 
Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă cu cerinţele 
standardelor ISO 9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat. 

TEMAFLOOR 30 
   
 
Pregătirea suprafeţei  Beton proaspăt 

Se îndepărtează petele albe prin polizare sau prin corodare cu acid clorhidric. Se alege 
varianta cea mai corespunzătoare circumstanţelor. După şlefuire se îndepărtează atent 
praful cu ajutorul unui aspirator. Acidul clorhidric se îndepărtează cu ajutorul unei soluţii de 
acid clorhidric (raportul de diluare: o unitate de acid clorhidric concentrată, 4 unităţi de 
apă). Se clăteşte abundent cu apă. Se usucă pardoseala. 
 
Beton vechi 
Se îndepărtează grăsimile, petele de ulei, precum şi celelalte impurităţi prin spălare cu 
detergent FONTECLEAN AL. Se îndepărtează membranele vechi de vopsele prin şlefuire. 
Se curăţă crăpăturile cu ajutorul unor scule abrazive. Se îndepărtează rămăşiţele şi praful. 

   
Condiţii de aplicare  Umiditatea relativă al betonului nu poate depăşi 97 %. Temperatura aerului ambiant, 

temperatura suprafeţelor de prelucrat  şi al lacului nu poate coborî sub + 10 ºC / 50 ºF şi 
umiditatea relativă al aerului să fie sub 80 %. 

   
Amestecarea 
componenţilor 

 Se amestecă bine porţiile corespunzătoare de bază şi întăritor (aproximativ 2 minute) cu 
ajutorul unui aparat de găurit industrial de joasă turaţie cu elice. După pregătirea 
amestecului trebuie aşteptat aproximativ 10 minute înaintea începerii lucrărilor. 

   
Grunduire  Se grunduiesc suprafeţele cu lac epoxidic TEMAFLOOR 30 diluat în proporţie de 10 – 

30 %. Se toarnă lacul pe pardosea şi se uniformizează cu ajutorul unui căuş din 
cauciuc sau unei role.  

   
Cârpire  Se cârpesc găurile şi crăpăturile cu un amestec de lac epoxidic TEMAFLOOR 200 sau 

210 şi nisip curăţat  şi uscat cu dimensiunea particulelor de 0,1 – 0,6. Se pregăteşte 
amestecul prin adăugarea cantităţii suficiente de nisip în lac. Se şlefuieşte suprafaţa 
cârpită înaintea revopsirii. 

   
Revopsire  Revopsirea poate fi efectuată cel mai devreme după 8 ore după grunduire. Dacă 

suprafaţa grunduită nu este revopsită timp de 48 de ore, este recomandat şlefuirea 
acestuia. Se toarnă lacul pe pardosea şi se uniformizează cu ajutorul unui căuş din 
cauciuc sau unei role. 

   
SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 

 Citiţi cu atenţie etichetele cu informaţii privind siguranţa şi sănătatea de pe cutie. Mai multe 
informaţii privind riscurile de utilizare precum şi protecţia împotriva acestora sunt 
disponibile în detaliu în fişele individuale de siguranţă şi sănătate. 
Aceste fişe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy. 
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	DATE TEHNICE
	Conţinut de solide 
	Greutate specifică 
	Raport de amestec şi coduri de produs
	Durată de viaţă (+ 23 ºC)
	Gradul practic de acoperire
	Diluare şi curăţarea echipamentului
	Luciu
	Pregătirea suprafeţei
	Condiţii de aplicare
	Amestecarea componenţilor
	Grunduire
	Cârpire
	Revopsire
	SIGURANŢĂ 

