HAGMANS
GOLVSYSTEM
- Vi har lösningarna för dina behov

www.hagmans.com

GOLV

HAGMANS GOLVSYSTEM
Golvprodukter som tål att slitas på

INOMHUS
Garage • Industrier • Lantbruk
Golvfärg EP-V

UTOMHUS

Tvättstugor • Källare • Trappor
Golvfärg 1K

Mycket slitstark tvåkomponentig vattenburen epoxifärg.

Vattenburen, slitstark golvfärg för betong, men fungerar även på trä och
fiberplattor.

Scanna qr-koden för att se filmen ”Garagesystem”.

Tjockfilmsfärg EP-V

Golvfärg 1K

Vattenburen, slitstark golvfärg för betong, som även fungerar på fiberplattor.

Uppfarter • Altaner
Träolja

Hagmans har två varianter av träolja som bygger på Nanoteknik och
skyddar mot uttorkning samt innehåller rostskydd.

Klarlack 1K

Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg, som kan appliceras i tjockare skikt. Kan även användas till beläggning.

Hagmans Klarlack 1K är en vattenburen,
snabbtorkande, reptålig och slitstark
klarlack.

Scanna qr-koden för att se filmen ”Tjockfilmsfärg
EP-V”.

Färgsand

Golvimpregnering

För att få extra slitstarkt underlag för
utsatta ytor rekommenderas färgsand.

Tvåkomponentig vattenburen epoxilack. Lämplig till dammbindning.

Flingor

Golvfärg HP

Ger ett dekorativt och lättstädat golv.

Tvåkomponentig lösningsmedelsfri pigmenterad epoxifärg, för tunnskiktsbeläggning/tjockfilmsmålning på betonggolv.

Topplack PU 4020
Golvfärg EP-V

Golvbeläggning HP Plus

Golvbeläggning HP Plus är en självutjämnande tvåkomponentig epoxibeläggning för mycket utsatta ytor.

Linjefärg 1K

Vattenburen linjefärg för industri. Kan klarlackas för ännu bättre slitstyrka.

Laga betong • Bygga fall
Microtalk/Spackelfiller

Förtjockningspulver som används i kombination med Häftprimer EP för
att tillverka spackel och lagningsbruk.

Golvspackel

Balkonger • Trappor

Mycket slitstark tvåkomponentig vattenburen epoxifärg.

Klarlack 1K

Hagmans Klarlack 1K är en vattenburen, snabbtorkande och slitstark
klarlack.

Halkskydd
Microperl Halkskydd

Glaskulor som strös i golvfärg eller lack, ger ett bra halkskydd.

Sand 18V Halkskydd

Finkornigt halkskydd av kvartssand som blandas i färgen.

Tvåkomponentig epoxispackel som fäster på betong, puts, sten, trä, fiberplattor, metall m.m. Spacklet kan även användas för att limma och är
mycket starkt i såväl tunna som tjocka skikt.

Enkomponentig slitstark uretanklarlack med mycket bra ljus- och glansbeständighet.

Färgsandsbeläggning • Hjulspår
Färgsand/Hjulspår

För att få extra slitstarkt underlag för utsatta ytor rekommenderas färgsand.

Tjockfilmslack EP

Tvåkomponentig, lösningsmedelsfri
epoxyklarlack utmärkt för lackning
av färgsandgolv inomhus.

Lagningsbruk Grov / Fin

Ger mycket starka lagningar. Finns som grov och fin.

För mer information om produkterna - gå in på www.hagmans.com

Dekorativa golv
Flinggolv

Ger ett dekorativt och lättstädat golv.

Klarlack EP-V

Tvåkomponentig, vattenspädd
epoxiklarlack. Utmärkt för
lackering av flinggolv.

FOGFRIA GOLV

Hagmans Fogfria Golvbeläggningar
finns för alla typer av miljöer/underlag där kraven på ex. hållbarhet, städbarhet och säkerhet är extra
höga.
Vid frågor om Fogfria Golv kontakta
Bengt Johansson på e-post:

KUNDSUPPORT BYGG +46 (0)320-189 10
FAX KONTOR +46 (0)320-709 26
E-POST infobygg@hagmans.se / förnamn.efternamn@hagmans.se
ÖPPETTIDER MÅN-TORS 08.00-16.00, FRED 08.00-15.00

SP9056 1534

bengt.johansson@hagmans.se

