
EUROPOX 1002 
Kaksikomponenttinen hengittävä lattia-ja seinäpinnoite 
 
YLEISTÄ 
Europox 1002 on kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksi. Komponentti A on väripigmentin 
sisältävä perusosa ja komponentti B on aktivaattori. Molemmat komponentit ovat liuotteettomia, 
eivätkä sisällä fenolia.  

 
KÄYTTÖALUE 
Europox 1002 -pinnoitusta käytetään hengittävänä viimeistelypinnoitteena betonialustoilla. Tuotetta 
voidaan käyttää lattioilla ja seinillä 0,2 mm kerrosvahvuuteen  asti. Pinnoite soveltuu käytettäväksi 
jalankulku- ja kevyen pyöräliikenteen väylillä, teollisuustiloissa, julkisissa tiloissa sekä kotitalouden 
kohteissa.  

 
EDUT 
Monikäyttöinen, helppo levittää  

- kerrosvahvuus 0,2 mm               
- sileä tai karhea viimeistely  

Ympäristöystävällinen  

-vesiohenteinen ja liuotteeton 
-hajuton 
 
Hygieeninen 

- ei voimakkaita tuoksuja levityksen aikana 
-helppo puhdistaa, pölyämätön 
 
Kestävä  

- vastustuskykyinen alkaaleille, miedoille hapoille ja monille öljyille  
- kulutuksenkestävä, hengittävä  
 
VÄRI, PAKKAUS 
Väri   
Vakioväri on betoninharmaa (RAL 7032). 
 
Pakkaus  
Kaksoispakkaus, 10 kg peltiastia tai 30 kg muovi+peltiastia. Komponentit on pakattu valmiiksi. 
Sekoitussuhde perusosa (A) : aktivaattori (B) = 5 :1, paino-osina 
 
VARASTOINTI 
Kaikki materiaalit tulee säilyttää kuivassa, kosteudelta ja pakkaselta suojattuna. Lämpötilan tulee 
olla yli +5 °C, mutta alle +20 °C. Varastointiaika avaamattomilla pakkauksilla on 
normaaliolosuhteissa vähintään 12 kk. 
 
 
 
 



TEKNISET TIEDOT  

Viskositeetti keskitaso 

Työstettävyysaika (+23 °C, 50 %): n. 70 minuuttia 

Kovettumisaika (+23 °C): 24 tuntia 

Kevyt liikenne (+23 °C): 3 vrk 

Täysin kuiva: 7 vrk 

  
 
Kaikki testit on suoritettu valvotuissa olosuhteissa +23 °C. 
 
MENEKKI 
Materiaalin menekki riippuu alusten karheudesta, huokoisuudesta ja lämpötilasta. Ilmoitetut arvot 
ovat sileällä alustalla ja +15 - +25 °C lämpötilassa. Karkeampi alusta ja matalampi lämpötila 
nostavat menekkiä ja pidentävät kuivumisaikaa. Vaurioituneet ja epätasaiset alustat tulee korjata 
korjauslaastilla ja ylimääräisellä esitasauskerroksella pinnoitetta. Tuotteen menekki kyseisillä 
alustoilla voidaan arvioida koetyön jälkeen. 
 
Suojapinnoitteena (0,2 mm) 
Pohjustus:  Europox 1002 *) 200 g/m2 
Pinnoitus:  Europox 1002  2 x 200 g/m2 
 
*) Pohjustettaessa ohennetaan vedellä 10 paino-%. 
 
 
ALUSTA 
Europox 1002 –pinnoite levitetään tavallisesti betoni- tai erilaisille laastialustoille. Alustan tulee olla 
puhdas, pölytön ja vapaa irtoavista aineista sekä suojattu nousevaa kosteutta vastaan. Pinan tulee 
olla kuiva, kosteuspitoisuus alle 85 paino%. 
Minimivetolujuus alustassa on 1,5 N/mm2. EUROPOX 1002- pinnoite voidaan levittää myös 
alustoille, joissa lujuus on pienempi, mutta tämä lyhentää pinnoitteen käyttöikää. Kaikki tarhat ja 
läikät, kuten rasva, öljy, maalijäänteet, kemikaalit, home ja sementtiliima tulee poistaa. 
Kuten kaikkien pinnoitteiden kohdalla, alustan perusteellinen kunnostus on tärkeää onnistuneen 
pinnoituksen tekemiselle. Suositeltavia alustan kunnostusmetodeja ovat kuulasinkous, 
suihkupuhdistus ja korkeapainepesu. Emme suosittele kemiallisia (esim. Happopeittaus) tai 
hakkaavia (esim. jyrsintä) puhdistusmenetelmiä, koska ne voivat vahingoittaa alustaa. 
 
SEKOITUS 
Sekoita komponentit keskenään toimitusastiassaan. Sekoita vähintään 3 minuuttia tai kunnes seos 
on yhtenäistä. Käytä hidaskierroksista sekoitinta (300 krs/min).Kaada seos puhtaaseen astiaan ja 
sekoita lyhyesti uudelleen. Sekoitettu aine tulee käyttää työstöajan sisällä. 
 
LEVITYS 
Levitettäessä pinnoitetta tulee lämpötilan olla vähintään +10 °C (max +25 °C) ja alustan lämpötilan 
vähintään +10 °C. Suhteellisen kosteuden tulee olla alle 85 % Rh. 
Kynsihiekka 
Voit pidentää jälkikäsittelyaikaa ripottelemalla tuoreen pohjustimen päälle kvartsihiekkaa (0,1-0,6 
mm). Hiekan tulee peittää pinta kauttaaltaan (1-2 kg/ m2). Käytä uunikuivattua kvartsihiekkaa. 
Poista irtonainen hiekka seuraavana päivänä imuroimalla. 
 



Ensimmäisen kerroksen ohennus ja pinnoitus 
Ohenna EUROPOX 1002 puhtaalla vedellä; 10 paino-%. Levitä telalla. Mikäli pinnasta halutaan 
tehdä liukumaton, sirotellaan vielä tuoreen materiaalin pintaan kuivaa kvartsihiekkaa (0,1 - 0,6 
mm). Kun pohjustus on kuivunut 8 - 24 tuntia, imuroi irtoava hiekka pois, ja levitä ensimmäinen 
kerros ohentamatonta EUROPOX 1002 -pinnoitetta. Ensimmäisen kerroksen kovetuttua (8 - 24 
tuntia) levitä toinen kerros ohentamatonta EUROPOX 1002 -pinnoitetta telaa käyttäen.  

 
KUIVUMINEN 
Ylimaalausaika on 8-24 tuntia (+23 °C, suhteellinen kosteus 50 %). Mikäli jälkimmäinen kerros 
levitetään 24 tunnin jälkeen edellisestä, on edellinen kerros hiottava. 
 
Lämpötila ja suhteellinen kosteus vaikuttavat voimakkaasti kovettumiseen. 
 
PUHDISTUS, ROISKEET, HUOLTO 
Työkalut ja tarvikkeet tulee puhdistaa työskentelyalueen ulkopuolella. Tuoreen massan 
puhdistukseen voidaan käyttää vettä. Mikäli tuote on kuivunut, voidaan käyttää ksyleeniä. 
Ylimääräinen materiaali voidaan imeyttää sahanpuruun tai muuhun imukykyiseen aineeseen. 
Käytä liuottimien kanssa oikeita käsittelytapoja ja huolehdi, ettei valmiille pinnalle lennä roiskeita.  

Säännöllinen puhdistus ja hoito pidentää pinnoitteen elinikää ja estää lian imeytymistä siihen. Pinta 
voidaan puhdistaa useimmilla hankaamattomilla puhdistusaineilla. Lisätietoja saat maahantuojalta.  

 
KÄYTTÖTURVALLISUUS 
EUROPOX 1002 -tuotteen komponentti A on syövyttävää. On hyvä käyttää suojakäsineitä ja 
silmäsuojaimia sekoitettaessa EUROPOX-tuotteita. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta levityksen 
aikana. Tarkemmat käyttöturvallisuustiedot ovat tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.  

Huomautus  

Vaikka oheiset ohjeet on laadittu noudattaen suurinta mahdollista huolellisuutta, kaikki suositukset 
ja ehdotukset tuotteen käytöstä on tehty ilman takuusitoumusta, koska käyttöolosuhteet ovat 
ulkopuolella yrityksemme valvonnan. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote sopii 
kohteeseen, johon sitä aiotaan käyttää ja että käyttöolo- suhteet ovat kelvolliset. 

 
Tämä esite (14.10.2022) korvaa tuotteesta aiemmin annetun informaation. 
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