
Lino  PORFYLLARE

Artikelnummer 

161123 (5 liter)  

 

pH-värde 

Ca 8 i koncentrat

Användningsytor

Användningssätt

För porfyllning av porösa och absorberande 

golv såsom linoleum och sten samt för 

impregnering-/grundförsegling av betonggolv. 

Penetrerar ner i golvet och bildar en elastisk 

och motståndskraftig film som har god resis-

tens mot aggressiva alkalier, syror, lösnings-

medel och olja. Akrylbaserad. Vid borttagning 

av ytskyddande produkt polish eller vax för-

störs inte Lino, utan finns kvar i golvet som ett 

säkert skydd. Ett Linobehandlat golv behöver 

inte göras om på 8–10 år.



Motståndskraftig och elastisk porfyllare som har 
god resistens mot aggressiva alkalier, syror och 
lösningsmedel.  
Avsedd för porfyllning av porösa och absorberande golv, t.ex. linoleum, 
klinker och sten samt för plastgolv med gummiinblandning.  
 
Produktegenskaper 
Lino bildar en elastisk och motståndskraftig film i golvet. Ger ett vatten- 
tåligt skyddsskikt och har en god resistens mot aggressiva alkalier, 
syror och lösningsmedel. Lino är inte diffusionstät, produkten ”andas”, 
tillskjutande fukt tränger igenom. Vid borttagning av ytskyddande 
produkt polish eller vax förstörs inte Lino, utan finns kvar i golvet som ett 
säkert skydd. Ett Linobehandlat golv behöver inte göras om på 8-10 år.  

Anmärkning 
Användes ej på trägolv, gummigolv och plastgolv. Efter porfyllning ska 
golvet ytbehandlas med vax eller polish. Viktigt! Vid arbete med Lino 
som porfyllare, följ alltid anvisningarna enligt separata behandlingsblad 
för respektive golvmaterial,  
 
Bruksanvisning-Underarbete 
Polishbehandlade golv ska alltid rengöras och avvaxas med Gipeco 
Polishbort Dipex så att all polish är borttagen innan porfyllning, detta 
för att Lino skall kunna tränga ner i porerna. Följ noga etikettanvis-
ningarna för dosering, verkningstid etc. Ytorna måste sedan torka! 
Maximalt 6 % restfuktighet får finnas kvar i golvet före porfyllning. 
Idealiskt är om linoleumgolv får torka över natten, övriga golv torkar 
på några timmar. För kort torktid försämrar slutresultatet eftersom 
fukt då förseglas kvar i golvet.  

Bruksanvisning-Porfyllning 
Maskinskura golvet med Lino och kallt vatten i blandning 50/50. 
Använd lågvarvad singelskurmaskin och brun rondell.  

Viktigt!  
Lino ska arbetas – masseras ner i golvet. Arbeta i två eller 
fler – riktningar, tre gånger över samma yta så att ingen del 
av golvet är obearbetat. Arbeta över små ytor så att brukslösningen 
inte torkar! Sug efter hand golvet torrt med våtsugare. Efterskölj ej. 
Uppstår ränder, fuktmoppa med vatten och jämna ut. Mycket poriga 
och sugande golv kräver ytterligare porfyllning – låt golvet torka ”gåtorrt” 
– stryk sedan ut ett flödigt lager Lino i koncentrat. Där Lino helt eller 
fläckvis har torkat in inom 8-10 minuter måste mer Lino påföras tills 
hela ytan är ”mättad”. Viktigt! Påför endast den mängd Lino som 
golvet suger åt sig och inte mer. Lino ska nu härda i golvet. 
Härdningstiden varierar mellan 45-75 minuter beroende på klimatet i 
lokalen. Torrslipa golvytan i två – eller flera – riktningar med grov rondell 
så att all Lino ovanpå golvet avlägsnas och ytan är ”matt” och jämn. 
Vänd och/eller byt rondell ofta! Blir ytan ”glansig” är härdningstiden för 
lång och på linoleumgolv måste då slipnät max 80-korns användas. 
Avlägsna slipdammet genom att dammsuga och fuktmoppa med 
rent vatten. Golvet ska sedan ytbehandlas med en filmbildande 
produkt, vax eller polish.

pH-värde 

Ca 8 i koncentrat.

Varuinformation/Skyddsföreskrifter 

Se säkerhetsdatablad

Lagring 

Lagras svalt eller i rumstemperatur. 

Tål ej köld. Lagringsstabiliteten i obruten 

förpackning är minst 2 år

Transportförpackning 

3x5 liter i kartong

ADR 

Ej klassad

Artikelnummer 

161123 (5 liter)
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