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Maxi 700 þykkmálning 
 

   
 
Kostir: 

Endingargott. 
Mikið slitþol 

Samskeytalaust, auðvelt að þrífa 
Bætir umhverfi á vinnustað 
Fljótlegt í ásetningu 

Mikið efnaþol 
Án skaðlegra leysiefna 

 
Efnislýsing: 
Maxi 700 gólfefni er þykkmálning sem samanstendur af tveggja þátta glærum eða lituðum 
epoxy grunni og Vespox Sl 300 þykkmálningu . Þykkt efnisins er um 0,7 mm.  Maxi 700 er í 
raun aðferð þar sem undirvinnan byggist á demantslípun undirlags . Efnið er síðan lagt á í 
þrefaldri þykkt miðað við hefðbundið málningarkerfi án allra leysiefna. Maxi 700 er fáanlegt í 
fimm staðalitum og eins sérpantað eftir litakorti. Maxi 700 er háglansandi.  
 
Notkunarstaðir: 
Dæmigerðir notkunarstaðir eru t.d. verkstæði og lagerhúsnæði , sýningarsalir og í 
matvælaiðnaði þar sem álag er lítið. 
 
Eiginleikar 
Efnaþol: Maxi 700 hefur gott efnaþol gagnvart flestum sýrum ,olíum og fitu. 
Slitstyrkur er góður gagnvart gangandi og miðlungsþungri umferð. 
Maxi 700 er fullkomlega raka og vatnsgufuþétt. 
Maxi 700 hefur mjög góða viðloðun við demantsslípað steypt undirlag  og sandblásið stál. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gólflagnir ehf. 
Stórhöfða 22 ∙ IS 110 Reykjavík 
Sími: 564-1740 ∙ Fax: 534-1741 

golf@golflagnir.is ∙ 

www.golflagnir.is 
 

    
 

                

 
 
Leiðbeiningar: 
Áður en Maxi 700 er lagt er mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga. 
 
1. Að undirlag sé meira en 25 N/mm2 að brotstyrk. Að öðrum kosti þarf að styrkja undirlag. 

2. Undirlag Maxi 700 þarf að vera slétt og óskemmt . 
3. Að hlutfallsraki sé minni en 80% í yfirborði undirlags 
4. Að lofthiti við gólf sé ekki undir 18°meðan á verki stendur. 

 
 

Verklýsing: 
Undirlagið skal vera hreint og laust við alla fitu.  
Frekari hreinsun fer fram með demantslípun til að tryggja viðloðun við undirlagið.  
 
Sprungur, ójöfnur og viðgerðir ber að framkvæma með viðgerðarefnum  þannig að flöturinn sé 
tilbúinn fyrir gólfefni .  
1.Hreinnt undirlagið  er grunnað með epoxy bindiefni A+B í hlutföllum  2 a  - 1 b   
Efnið er borið á með rúllu eða stálspaða  , og ef notaður er stálspaði er gott að blanda efnið ca 
30% með fínum sandi 0,18 mm 
Kvartsandi  að grófleika 03-0,6 mm er stráð jafnt  í blautan grunninn   

 
2. Seinna lag , Toppcoat , Vespox SL 300 er borið á flötinn með stálbretti eða rúllu  ekki 
seinna en 24 klst eftir að grunnur er borin á. Yfirborðið er síðan jafnað með rúllu. Til frekari 
hálkuvarnar er dynagrip 04 – 09 mm  stráð í blauta lögnina og jafnað með rúllu.  
 
 
Efnisnotkun 
Efnið er borið á með  stálbretti eða rúllu  
Grunnur  250 gr m2 
Toppcoat  700 gr m2 

Kvarstandur 0,3-0,6  500 gr pr m2 
 
Umhverfi 

 Maxi 700 gólfefni  er án upplausnarefna og lyktarlítið. 
 Herðirinn ( b hluti) er ætandi og þarf því að verja húð og augu við verkið. 


