
Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling

BS 2000 / BS 3000
MØNSTER/FARVE-FLAGER
EPOXYFLEX TRANSPARENT

Garager

Hobbyrum

Balkoner

Værksteder

Underlag: beton, puds,
murværk, keramik

1. Grunder: BS 2000

2. Toplag BS 3000

3. Mønster
flager

Mønster/
Farve-Flager

4. Forsegler Epoxyflex
transparent

M
ø

nster-flag
er-system
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Det ideele
gulvbelægnings
system
(Uden mønster-flager)
Indendørs & Udendørs
Til bygninger, forretninger, lager,
værksteder, produktionshaller, mv.

BS 2000 / BS 3000
…er et
2-komponent

epoxy
forseglingssystem,
karakteriseret ved dets
alsidige
brugsmuligheder,
slidstærk og let at
vedligeholde.

Pga. systemets 
modstandsdygtighed
overfor olie, fedt og
væsker, kan BS 2000 /
BS 3000 benyttes i
såvel:

■ Privat boliger:
opholdsrum, kældre,
trapper, vægge,
garager, altaner,
hobbyrum.

■ Erhverv -
værksteder, lager,
produktionshaller, osv.

BS 2000 / BS 3000 kan
benyttes med eller uden
det dekorative
mønster/flager system.

basalt grey

pebble grey

silver grey

grey beige2-komponent grunder

2-komponent toplag reseda green

BS 2000 / BS 3000 uden
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år du har besluttet 
dig for at bruge BS
2000/BS 3000 
systemet skal du
blot vælge farve og

udregne dit materialeforbrug.

Det er kun nødvendigt at
påføre ét lag grunder og
derefter ét enkelt toplag.

Forbrug Grunder: ca. 0,2
l/m2, svarende til at 1 liter 
BS 2000 rækker til ca. 5 m2.

Forbrug Toplag: ca. 0,25
l/m2, svarende til at 1 liter 
BS 3000 rækker til ca. 4 m2.

Forbruget kan variere lidt
afhængigt af underlaget… jo
grovere overflade, jo mere
Viscacid kræves der.

Husk at det er et
2-komponent produkt, og
arbejdstid efter blanding er
ca. 45 minutter ved 20° C.
Spandene bør bruges helt, da
det efter
komponentsammenblanding
ikke er muligt at gemme
restprodukt til senere brug.

Sådan gør du!
1.Underlaget rengøres,

afrenses og klargøres (se
side 9).

2.Grunder (BS 2000) påføres
med rulle eller pensel.

3.Efter tørring (mindst 12
timer ved 20° C), påføres
toplag (BS 3000).

Efter ca. 24 timer er den
behandlede overflade klar til
brug.

Slidstærk

Nem at
rengøre &
vedligeholde

Til indendørs
og udendørs

Til boliger, 
garager, 
erhverv,
værksteder,
mv.

Kældre

Hobbyrum Altaner

Garager

N

mønster-flager-system
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Beskyttelse & stil
Med det dekorative 
Mønster-flager-
system.
Ren & stærk gulvbelægning… 
Nem at vedligeholde!

basalt grey

pebble grey

silver grey

grey beige

reseda green

2-komponent grunder

2-komponent toplag

Sort/hvide
mønsterflager

2-komponent
forsegler

BS 2000 / BS 3000 med
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Påfør toplag BS 3000 på den grundede
overflade.

Drys Mønster-flager på det stadig
friskpåførte toplag.

BS 2000 / BS 3000
kombineret med mønster-flager
giver en flot, dekorativ og stærk
forseglet gulvbelægning.

Den indledende
fremgangsmåde er den samme
som på systemet uden 
mønsterflager.

Herefter gør du sådan!
(se step 1-3 beskrevet på 
side 3)

4. Mønster-flagerne drysses ud
over det stadigt friskpåførte
toplag.

5. Når toplaget er tørret (efter
ca. 24 timer), forsegles 
overfladen med ét lag Epoxy
Transparent.

Systemet er velegnet til de 
fleste gulvoverflader som eks.
beton, keramik (kun indendørs
og ikke vådrum), pudslag, osv.
(se også side 8).

Vigtig!… husk at afrense og
klargøre underlaget grundigt
inden start (se også side 9).

Underlag: beton, puds,
murværk, keramik

M
ø

nster-flag
er-system

1. Grunder: BS 2000

2. Toplag BS 3000

3. Mønster
flager

Mønster/
Farve-Flager

4. Forsegler Epoxyflex 
transparent

mønster-flager-system

Samson Enviro A/S - Bøgeskovvej 7 - DK-3490 Kvistgård - Tlf. Sjælland 49 13 97 00 - Jylland 21 42 21 11

info@samsonenviro.dk · www.boligfugt.dk 5

Efter toplaget er tørret (mindst 12
timer ved 20° C), forsegles 
gulvfladen med EpoxyFlex 
Transparent.



BS 2000 / BS 3000 – Alsidige bru
…velegnet til din
bolig.

Overfladebeskyttelse
primært på gulve
og vægge, f.eks. i

garager, på altaner,
terasser, osv.

På overflader såsom
beton, cementlag eller
puds.

Tilgængelig i forskellige
farver til at matche netop
dit behov.

Til indendørs såvel som
udendørs brug.

Fitness rum

Terrasser Kældre

Garager

BS 2000 / BS 3000
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gsmuligheder…!

…idéel til 
erhverv.

På gulve i eks. 
salgsarealer, lager,
parkeringshuse,

levnedsmiddelindustri.

Anvendelig på de fleste
typer overflader (beton,
cementlag, osv).

Både til reparation eller
grunder/vedhæfter på:

■ gamle epoxymalede
overflader, eller…

■ til forsegling af 
nyanlagte gulve.

Miljøvenlig, silkeglans,
lugtsvag, vandfortyndbar,
2-komponent forsegler.
Resistent mod salte,
fortyndede kemikalier,
olier, væsker, mv.

Velegnet til let- til 
middelbelastede 
områder.

Kældre & trapper

KontorerSalgslokaler

Værksteder

BS 2000 / BS 3000
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Check underlaget for styrke, bæreevne,
smuds og fedtrester.

Fjern al cement-film, løse sten, snavs
osv.

Murværk med gode, faste fuger er
velegnet, men evt. løse fuger bør først
repareres.

Overfladen (cement, beton, osv.) skal
være ren og tør og fri for revner.

Sæberester bør fjernes fra 
keramikfliser. evt. let slibning eller
skuring af glaserede overflader.

Rengøring & 
Forberedelse

BS 2000 / BS 3000 er et
epoxymalingssystem af 
højeste kvalitet.

Underlagets beskaffenhed
(rent, afrenset, fedtfri, osv.), er
altagførende for at sikre god
vedhæftningsevne og den
højst mulige kvalitet af 
systemet i mange år fremover.

Nyanlagte slidlag og 
betongulve har ofte et lag af
gelagtig film som bør fjernes
grundigt inden påføring af
systemet, evt. ved
stålkuglerrensning, slibe 
rondeler, eller lign.

Fedtrester, olier, osv. skal
fjernes grunditt, ligesom 
glatte/tætte lag af gammel
maling bør slibes for at sikre
bedre vedhæftning.

Perfekte 
resultaler
med…

BS 2000 / BS 3000
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Grundig klargøring af 
underlag!

Når overfladen er grundigt ren og klargjort kan systemet 
påføres.

Roterende sliberondeler anbefales til afrensning af mindre flader i eks. garager,
trapper, altaner, mv. For større arealer kræves kraftigere slibemaskiner.

Systematisk afrensning af beton og
slidlag for at fjerne løst malingsrester.

Olie, voks og snavs fjernes grundigt fra eks. betonunderlaget
med Samsonite eller Alkutex.

BS 2000 / BS 3000
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2-komponent
mixing

Mix grundigt de 2 komponenter i mindst
3-5 minutter.

Tag hærderen fra beholderen og fjern
låget.

Efter grundig mixing er BS 2000/BS
3000 klar til brug. Husk arbejdstid 
ca. 45 min. ved 20° C efter mixing.

De 2 komponenter
er pakket i en
special spand i de

rettte mix.

Al hærderen tilføjes
epoxy malingen. (max.
blandehastighed 400
rpm).

Blandetid: min. 3-5
minutter.

Streger i blandingen
indikerer  utilstrækkelig
mixing.

Udjævn gulvoverfladen med 
Selv-nivellering.

Grund overfladen med Primer. Efter tørring er gulvet klart til behandling
med BS 2000 / BS 3000.

Udjævn med Selv-nivellering!

Ihæld al hærderen… du bør aldrig mixe
delportioner.

BS 2000 / BS 3000
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Påføring af BS 2000/BS 3000

Vent mindst 12 timer før næste
behandling (BS 3000).

Hefefter påføres BS 2000 med en
korthåret rulle.

Start med hjørner og kanter.

Påføring af
Mønsterflager

Mønster-flager drysses udover 
gulvfladen.

Efter fuld tøring forsegles med Epoxyflex
Transparent.

… ved større områder kan man evt. bruge
pigsko for bedre at kunne bevæge sig
rundt.

Mindre gulvflader opdeles i sektioner, og
Mønsterflager uddrysses…

Mønster-
flager
uddrysses

på den stadig 
friskpåførte BS 3000.

Mønster-flagerne
fordeles jævnt på
hele gulvfladen.

Efter fuld tørring 
forsegles med
EpoxyFlex 
Transparent.

BS 2000 / BS 3000
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Materiale Vandbaseret, farvet, 2-komponent
epoxymalings grunder

Vandbaseret, farvet, 2-komponent
epoxymalings toplag/finish

Opløsningsbaseret, transparent, 
2-komponent PU-acrylate forsegler

Anvendelsesmulig-
heder

Grunder for BS 3000. Overfladebes-
kyttelse til gulve og vægge i garager,
kældre, altaner, arbejdspladser,
fødevarevirksomheder, osv. 
Indendørs og udendørs brug.

Topcoating / finish.
overfladebeskyttelse til gulve og
vægge i garager, kældre, altaner,
arbejdspladser, 
fødevarevirksomheder, osv. 
Indendørs og udendørs brug.

Forsegler for BS 2000 / BS 3000 ,
og til at fastgøre Mønsterflager.
Indendørs og udendørs brug.

Overflader / underlag Beton, slid- og pudslag, keramik
(samt visse indendørs
bitumen/asfalts flader).

Toplag for BS 2000 Til Beton, slid- og
pudslag, keramik (samt visse indendørs
bitumen/asfalts flader).

Forsegler for BS 2000 / BS 3000

Forbrug Ca. 0,2 kg/m2 Ca. 0,25 kg/m2 Ca. 0,15 kg/m2

Arbejdstid Ca. 60 minutter ved 20° C Ca. 60 minutter ved 20° C Ca. 60 minutter ved 20° C

Tørretid ved 20° C Gangbar: 1 dag
Fuld bæredygtig: 7 dage

Gangbar: 1 dag
Fuld bæredygtig: 7 dage

Gangbar: 1 dag
Fuld bæredygtig: 7 dage

Farver Pebble grey
Silver grey
Basalt grey
Grey Beige
Reseda green

Pebble grey
Silver grey
Basalt grey
Grey Beige
Reseda green

Transparent, klar

Arbejdstemperatur Mindst 10° C, max 30° C Mindst 10° C, max 30° C Mindst 10° C, max 30° C

Emballagestørrelser 1 kg, 5 kg, 10 kg 1 kg, 5 kg, 10 kg 1 kg

Værktøj Pensel, rulle, mixer Pensel, rulle, mixer Pensel, rulle, mixer

Lagring, holbarhed Mindst 9 måneder i
originalemballage.
Opbevares frostfrit.

Mindst 5 måneder i
originalemballage.
Opbevares frostfrit.

Mindst 9 måneder i
originalemballage.
Opbevares frostfrit.

Glans Silkemat Silkeglans Højglans

Epoxyflex-
Transparent

BS 3000BS 2000

Teknisk produktinformation
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