
 

Flowshield/Peran XP6SL 
 
 
Produktdatablad 
 
Produktbeskrivelse for Peran XP6SL: 
Peran XP6SL er et tokomponent, pigmentert selvjevnende epoxybasert gulvbelegg, som skal 
tilsettes spesielt utvalgt filler.  Blank overflate. 
 
 
Bruksområde 
Peran XP6SL brukes som betongbeskyttelse der det stilles krav til økt slitestyrke, og til å motstå 
såvel kjemisk som tyngre mekanisk belastning.  
Den ferdige overflaten blir jevn, tett og vedlikeholdsvennlig. Peran XP6SL er et selvnivellerende 
system, som anvendes i sjikttykkelser mellom 1,5 – 3,0 mm. 
 
 
Miljø og helse 
Peran SL er løsningsmiddel- og nonylfenolfritt, samt praktisk talt luktfri ved påføring, 
inneholder ikke eksterne mykgjørere, og er ikke brannfarlig.  
Arbeidstilsynets anvisninger for ”Epoxy” skal følges. Se også HMS datablader for 
komponenetene. 
 
 
Blandingsforhold:  
Vekt: 3,3 : 1  Volum: 2,35 : 1   (pluss komp.C). 
 
Benytt alltid drill og visp ved blanding, ikke bland for hånd 
 
 
Temperatur ved installasjon 
Anbefalt temperatur i underlag er 15-25 ºC. Under ingen omstendighet skal temperaturen 
være under 10 ºC. Temperaturen i underlaget skal være minst 3 ºC over duggpunktet under 
legging og herding. Temperaturen må ikke falle under 5 ºC i de første 24 timene etter 
installasjon.  
 
 
Brukstid 
Det ferdig blandede produktet må brukes innen 30 minutter ved 20 ºC.  
Ved høyere temperaturer herder produktet fortere. 
 
Herdetid (20 ºC) 
Klart for gangtrafikk etter 24 timer. Produktet er fullt utherdet etter 5-7 døgn.  
Høy luftfuktighet i tidlige faser av herdeperioden kan resultere i hvit og matt overflate. 
Produktet skal ikke tildekkes eller vaskes de første 24 timene etter installasjon. 
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Farger 
Produktet er et prøveprodukt, så det finnes foreløpig intet sortiment for standardfarger. 
 
Tørrstoffinnhold 
Ca. 100 % 
 
Glans: Blank  
 
Komponentenes vekt og Densitet 
Komponent A  ca. 1,41 kg/ltr  
Komponent B  ca. 1,05 kg/ltr  
Filler C   ca. 1,85 kg/ltr  
A + B   ca. 1,30 kg/ltr  
A + B + C  ca. 1,70 kg/ltr (m/   9,0 kg filler 
A + B + C  ca. 1,75 kg/ltr (m/ 11,2 kg filler 
A + B + C  ca. 1,80 kg/ltr (m/ 13,9 kg filler 
A + B + C  ca. 1,85 kg/ltr (m/ 15,0 kg filler 
 
Lagring 
12 måneder ved temperatur mellom 5-25 ºC (forseglet pakning) 
 
Forpakninger 
Produktet leveres som A + B: 
Produktet leveres A + B + C i følgende satsstørrelse: 
Enhet    Base A Herder B Filler C  
 
20,6 kg   8,9 kg  2,7 kg  9,0 kg 
 
Filler C leveres også i følgende størrelser: 11,2 kg / 13,9 kg / 15,0 kg 
 
 
 
 
PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK 
 
MERK 
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår 
nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som 
retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg 
om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir 
benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. 
 


