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Sådan lukker du effektivt og sikkert revner i beton
- og andre mineralske overflader med lav emission.

HURTIGTØRRENDE TÆTNINGS- & KLÆBEMIDDEL

GI 344

ANVENDELSE & BRUGSANVISNING
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Bestil online på www.egfloor.dk

GI 344 er en hurtighærdende 2-komponent silikatresin fra EG Floor, som bruges til at 
lukke og forsegle revner og fuger i mineralske overflader. 
Produktet er ligeledes egnet til at lime f.eks. vinkelprofiler og vægforbindelsesskinner.

PRODUKTBESKRIVELSE:  GI 344

SYSTEMEGENSKABER

• Fri for opløsningsmidler  
• Slidstærk reparation
• Til mineralske underlag 
• Til områder med let til tung mekanisk belastning
• Vandtæt
• Hurtigtørrende

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

• Til beton og cement gulve 
• Industri- og produktionshaller
• Værksteder
• På ramper 
• Garager og P-kældre
• Til reparation af defekte overflader (som mørtel)

STRUKTUR

Kvartssand 

Hurtigtørrende tætningsmiddel GI344 

Rustfri stålarmering 
 

Tværsnit  

Underlag: Beton, cementgulv 

EGENSKABER NORM / STANDARD RESULTAT

Trykbestandighed EN ISO 604 > 40 N/mm²

Bøjningsstyrke EN ISO 178 > 10 N/mm²

Shore-hårdhed ISO 7619-1 > D 55-60

Tæthed A ca. 1,46 g/cm3 

Tæthed B ca. 1,13 g/cm3 

• Hærder på kun 30-60 min. (giver hurtig viderebearbejdning.)

• God flydeevne
• Kan anvendes både inden- og udendørs
• Er spartelbar i hærdeprocessen
• Kan anvendes som erstatning for mørtel
• CE-13813



1. Oprens revner og lav tværsnit

3. Montér rustfri stålarmering i tværsnittene

6. Fyld revner og tværsnit direkte fra tuden5. Ryst intensivt [20 sek.] til farven er ensartet 

8. Strø ovntørret kvartssand på overfladen, Færdig! 

2. Støvsug revner

4. Hæld resin og hærder sammen og ryst

7. Fjern overflødigt produkt med en spartel

ANVENDELSE AF GI 344
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Vi forhandler alt hvad der skal til for at skabe smukke, 
rengøringsvenlige og slidstærke fugefri gulve og belægninger:

•  Akryl (MMA)
•  Epoxy produkter
•  Polyurethan (PU)
•  Silkecement
•  Maling
•  Værktøj & tilbehør
•  Forbrugsprodukter

Se hele vores produktpalette og bestil online på: www.egfloor.dk

eller bestil på telefon: 7040 4747

EG FLOOR ApS
Stensmosevej 24 G,1.
2620 Albertslund

Telefon +45 7040 4747

Cvr: DK39977168

EGFLOOR

Find mere info på www.egfloor.dk

BESØG VORES SHOWROOM
Åbent fra 7.00 - 15.00 eller 
efter aftale.

Følg os på:
facebook.com/egfloor
LinkedIn.com/company/egfloor

GULV- OG OVERFLADEBELÆGNINGER


