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Mondéco Crystal/Exotic/Classic 
  

Produktdatablad 
 

 
Produktbeskrivning 

Mondéco Crystal/Exotic/Classic är en fyrkomponent, lösningsmedelsfri, epoxibaserad produkt för 
terrazzobeläggningar. 
 
Användningsområde 

Mondéco Crystal/Exotic/Classic är en produkt som används för dekorativa golvbeläggningar 

ämnade för kommersiella och publika ytor såsom t ex flygplatser, gallerior. 
 
Miljö och hälsa 

Mondéco Crystal/Exotic/Classic är lösningsmedelsfri och praktiskt taget luktfri vid applicering och 
härdning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)” ska följas. 
För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter. 

 
Blandningsförhållande 

Förpackningarna levereras i A+B+C+D för att uppnå maximal funktion.  
Dela inte satserna/komponenterna då detta kan äventyra det slutgiltiga resultatet.  
 
Blanda alltid produkten (A+B) med borrmaskin, och inte för hand.  
Då plasten tillsätts i fillern (C och D) ska tvångsblandare användas. 

 
Appliceringstemperatur 

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska 
överstiga ”daggpunkten” med 3°C under applicering och härdning. Temperaturen får inte falla 
under 5°C inom en 24 timmars period efter applicering. 

 
Användningstid 
Färdigblandad produkt ska användas inom 30 minuter vid 20°C eller 45 minuter vid 10°C. Vid 
högre temperaturer förkortas tiden. 

 
Härdningstid 
Gångbar efter ca 16 timmar vid 20°C. 
Produkten ska tillåtas härda i 48 timmar vid 20°C innan slipningen påbörjas. Om temperaturen är 
avsevärt högre än 20°C är det möjligt att slipa tidigare. 
Produkten är fullständigt uthärdad efter 5-7 dygn. 
 
Kulör 

Valet av underlagskulör och filler görs enligt ”pick and mix”-metoden, dvs. systemet är inte bestämt 
utan kunden väljer den underlagskulör och den fillermix som önskas. 
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Bindemedlet (A+B) finns i 10 st standardkulörer; Provance, Palm, Rock, Sand, Rosewood, Leaf 
Green, Foliage, Snow, Feather och Rosebud. 
 
Mondéco Filler C är samma oavsett vilket system man väljer och består av fint fillermaterial. 
 
Det större fillermaterialet (D) är det som ger mönstret på golvet, och finns i 3 varianter: 
 

- Mondéco Crystal - består av transparent kristallglas. 
 

- Mondéco Exotic – består av transparent kristallglas, blandat med pärlemor eller färgat glas. 
6 standardblandningar finns; Emerald, Sapphire, Quantum, Pearl, Platinum och Agate 
 

- Mondéco Classic - består av marmor, och finns i 8 standardblandningar; Cupid, Apollo, 
Vulcan, Atlas, Saturn, Pluto, Jupiter och Mercury. 

 
Där kulörstabilitet krävs, t ex på ett projekt som löper över lång tid, måste Flowcrete kontaktas före 
första installationen. Beställning läggs sedan på hela projektet som levereras efter avrop, för att 
undvika kulörskillnader. 
Använd alltid ett och samma batchnummer till ett projekt om inget annat uttalats. 
 
Vikttorrhalt 

ca 100 % 
 
Glans 

Matt 
 
Densitet 

Komponent A  ca 1,22 kg/liter. 
Komponent B ca 1,04 kg/liter. 
A+B+C+D ca 2,25 kg/liter. 
 
Lagring 

12 månader i obruten förpackning. 
Lagringstemperatur mellan 10°C och 25°C. 
 
Förpackningar 

Produkten levereras i A+B+C+D i följande förpackning: 
45,0 kg (20,0 liter) 
90,0 kg (40,0 liter) 
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