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Mondéco Earth 
  

Produktdatablad 
 

 
Produktbeskrivelse 

Mondéco Earth er en trekomponents, opløsningsmiddelfri, epoxybaseret terrazzobelægning. 
 
Anvendelsesområde 

Mondéco Earth er en dekorativ gulvbelægning, der er egnet til kommercielle og offentlige 
overflader som f.eks. flyvepladser, gallerier m.m. 

 
Miljø og sundhed 

Mondéco Earth er opløsningsmiddelfri og praktisk taget lugtfri ved påføring og hærdning. 
Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges. 
Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet. 

 
Blandingsforhold 

Pakkerne leveres i A+B+C for at opnå maksimal funktion. Sættene/komponenterne må ikke deles, 
da dette kan ødelægge det endelige resultat.  
 
Bland altid produkterne (A+B) med en boremaskine, ikke manuelt. Ved tilsætning af plasten i 
filleren skal der anvendes tvangsblander. 

 
Påføringstemperatur 

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal 
være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærdning. Temperaturen må ikke falde til 
under 5°C inden for 24 timer efter påføring. 

 
Anvendelsestid 

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 30 minutter ved 20°C eller inden for 45 minutter 
ved 10°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden. 

 
Hærdningstid 

Kan betrædes efter ca. 16 timer ved 20°C. 
Skal hærde i 48 timer ved 20°C, før slibningen påbegyndes. Hvis temperaturen er væsentligt 
højere end 20°C, er det muligt at slibe tidligere. 
Produktet er fuldt udhærdet efter 5-7 døgn. 
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Farve 

Blueberry 
Coconut 
Tangerine 
Pomegranate 
Kiwi 
Peach 
Almond 
Chilli Pepper 
 
I tilfælde, hvor der kræves farvestabilitet i et projekt, der løber over lang tid, skal Flowcrete 
kontaktes før første installation. Det anbefales at afgive bestilling på hele projektet, som 
efterfølgende leveres i delleverancer, for at undgå farveforskelle. 
 
Brug altid et og samme batchnummer til et projekt, hvis intet andet er oplyst. 
 
Tørstofindhold 

ca. 100% 
 
Glanstrin 

Blank 
 
Vægtfylde 

Komponent A  ca. 1,22 kg/liter 
Komponent B ca. 1,04 kg/liter 
A+B+C ca. 2,10 kg/liter 
 
Opbevaring 

12 måneder i uåbnet emballage. 
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C. 
 
Emballage 

Produktet leveres som A+B+C i følgende emballage: 
30,0 kg (14,3 liter) 
 

 
 
 
 
De tekniske data, vi udarbejder, er, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, alle baseret på utallige forsøg og på vores erfaring. De 
er beregnet til at hjælpe forbrugeren med at f inde de optimale arbejdsmetoder og opnå de bedst mulige resultater. Da forbrugerens 
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som forbrugeren opnår ved brug af 
produktet. 
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