
Innan du börjar: Se till att underlag, material och blandningsvatten har en temperatur om minst +10ºC.

Så här enkelt gjuter du med EPSCement EC350M En svensk världsprodukt

1. Förbehandla alltid underlaget
Det är viktigt att underlaget inte suger
upp vatten från EPSCement EC350M.
Vid läggning med vidhäftning mot
underlaget: Förbehandla underlaget
med golvprimer spädd med vatten
enligt tillverkarens anvisningar.
Golvytan ska vara ren och fri från
damm, cementhud, fett eller andra
föroreningar. Häll ut blandningen 
och borsta ut över hela golvytan.
Vid läggning i flytande konstruktion:
Lägg ut plastfolie på hela golvytan och
vik upp mot väggar och andra anslut-
ningspunkter. Folien ska sluta så väl an
mot underlaget, rör och anslutnings-
punkter, att inga luftfickor uppstår.
Vid läggning på mark:
Rekommenderas ett underlag av tvättad
singel/makadam.

2. Väg av golvytan
Bestäm önskad gjuthöjd genom att
bygga upp avvägda höjdpunkter, t ex
med betong eller cellplast. Placera
punkterna i rak linje så tätt att du kan
lägga ”banor” av t ex rör utan att de
sviktar. Se också till att banorna kommer
så tätt i sidled att ytan, när EPSCement
EC350M lagts ut, kan jämnas ut med
rätskiva vilande på minst två banor
samtidigt.

3. Häll i den torra massan och blanda
med vatten
Häll säckens innehåll i pumptråget.
Blanda med 5,8 – 7,2 liter vatten per säck
tills massan får önskad konsistens för
pumpning och aktuell gjutning.

4. Pumpa ut EPSCementmassan
Sprid massan så jämnt som möjligt,
med ett visst överskott över banorna.
Du kan bygga till färdig höjd i en gjut-
ning.

5. Efterbearbeta
Bearbeta ytan med rätskiva mot
banorna eller med svärd för mindre
ytor. Vid vattenhalt över 6,2 liter per
säck är massan lättflytande. Du kan
bearbeta materialet i upp till 1 timme.

6. Lägg på avjämningsmassa eller
slipsats
Avjämningsmassa eller slipsats ska
läggas så snart du kan gå på gjutningen
och absolut senast inom tre dygn. Vid
längre väntetid skyddsprimas eller
täcks EPSCementytan för att förhindra
uttorkning.

EPSCement är en självuttorkande ljud- och
värmeisolerande lättbetong med extremt
låg fukthalt. Produkten är lättlagd, snabbt
beläggningsbar, formstabil, brand- och frost-
säker.

EPSCement bygger på ett komplett koncept.
Det omfattar såväl patenterad materialopti-
mering som blandnings- och distributions-
system med kontinuerlig blandning och
pumpning upp till våningsplan.
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Golvbolaget i Karby AB, Skyttevägen 17, 186 91 Vallentuna
Tel: 08-449 15 35, Fax: 08-449 15 44, E-post: info@epscement.com
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Klischee-Nr.:  S1140441/00
Bestell-Nr.: 4500396200

Format:  380+140x990

Nahtbreite: 50  LN  x  RN   

Farben HD: Farben BDVD:
Sack:
1. Gelb Pant. 109
2. Orange Pant. 151 
3. Blau Pant. 299 
4. Grau Pant. 400 
5. Schwarz 
6. 
7. 
8. 

Deckblatt:
1. 
2.
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Hauptdruck:  2,84 RW:  Zyl.: 990 mm Verzug: 98,27 % 

VBVD:  RW:  Zyl.:  Verzug: 

GB:
Vordruck: 

RW: 
RW:

Zyl.:       mm
                mmZyl.

Verzug:  
Verzug: 

Boden Vordruck:
            VBVD             GBVD

Made in Sweden

Innehåll: Portlandcement (15 %), Expanderad polystyren (85%)
Indhold: Portlandcement (15%), Ekspanderet polystyren (85%)
Contents: Portland cement (15%), Expanded polystyrene (85%)
Sisältö: Portlandinsementtiä (15 %), Paisutettua polystyreeniä (85 %)
Inhalt: Portlandzement (15 %), Erweitertes Polystyrol (85 %)
Contenido: Cemento Portland (15%), Poliestireno expandido (85%)
Contenu : Ciment Portland (15 %), Polystyrène expansé (85 %)
Inhoud: Portlandcement (15 %), Geëxpandeerd polystyreen (85%)

R37/38 Irriterar andningsorgan och hud
R41 Kan ge allvarlig ögonskada
S2 Förvaras oåtkomligt för barn
S22 Förhindra dammbildning
S24 Undvik kontakt med huden
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket 
 vatten (15 minuter) och kontakta läkare
S36/37 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon 
 eller ansiktsskydd

Irriterande
Irriterende
Irritant
Ärsyttävää
Reizend

Irritante
Irritant
Irriterend

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
S2 Opbevares utilgængeligt for børn
S22 Undgå indånding af støv
S24 Undgå kontakt med huden
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med 
 vand og læge kontaktes
S36/37 Brug særligt arbejdstøj 
 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet

R37/38 Irritating to respiratory system and skin
R41 Risk of serious damage to eyes
S2 Keep out of the reach of children
S22 Do not breathe dust
S24 Avoid contact with skin
S26 In case of contact with eyes, rinse 
 immediately  with plenty of water 
 (15 minutes) and seek medical advice
S36/37 Wear suitable protective gloves and eye/
 face protection

R37/38 Reizt die Augen und Atmungsorgane.
R41  Gefahr ernster Augenschäden.
S2  Darf nicht in die Hände von Kindern 
 gelangen.
S22  Staub nicht einatmen.
S24  Berührung mit der Haut vermeiden.
S26  Bei Berührung mit den Augen gründlich 
 mit Wasser abspülen (15 Minuten) und 
 Arzt konsultieren.
S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe 
 sowie Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

R37/38 Irrita vías respiratorias y piel
R41  Puede provocar graves lesiones oculares 
S2  Guardar fuera del alcance de los niños
S22  Evitar la acumulación de polvo
S24  Evitar el contacto con la piel
S26  En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagar 
 de inmediato con abundante agua (15 minutos)
 y solicitar asistencia médica
S36/37 Usar guantes y anteojos de protección o una
 mascarilla adecuada

R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau
R41 Peut entraîner des lésions oculaires graves
S2 Tenir à l'écart des enfants
S22 Éviter l'accumulation de poussière
S24 Éviter tout contact avec la peau
S26 En cas de contact avec les yeux, rincer 
 immédiatement à grande eau (15 minutes) et 
 consulter un médecin
S36/37 Porter les gants appropriés et des lunettes ou 
 une protection faciale

R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S22 Stof niet inademen
S24 Aanraking met de huid vermijden
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
 overvloedig water afspoelen (15 minuten) en 
 deskundig medisch advies inwinnen
S36/37 Draag geschikte beschermende handschoenen 
 en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor 
 het gezicht

R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa
R41 Vakavan silmävaurion vaara
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa
S22 Vältettävä pölyn muodostumista
S24 Vältettävä ihokontaktia
S26 Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi 
 runsaalla vedellä (15 minuutin ajan) ja hakeudu lääkäriin
S36/37 Käytä asianmukaisia suojakäsineitä sekä silmä- tai 
 kasvosuojaimia

Tillverkare: Golvbolaget i Karby AB, Skyttevägen 17, Vallentuna Tele: +46 (0)8 449 15 35
Producent: Golvbolaget i Karby AB, Skyttevägen 17, Vallentuna  Telefon: 08 449 15 35
Manufacturer: Golvbolaget i Karby  AB, Skyttevägen 17, Vallentuna, Sweden Tel: +46 (0)8-449 15 35
Valmistaja: Golvbolagt i Karby AB, Skyttevägen 17, Vallentuna, Ruotsi Puhelin: +46 8 449 15 35
Hersteller: Golvbolaget i Karby AB, Skyttevägen 17, Vallentuna, Schweden, Tel.: +46 (0)8 449 15 35
Fabricante: Golvbolaget i Karby AB, Skyttevägen 17, Vallentuna (Suecia). Tel.: +46 (0)8 449 15 35
Fabricant : Golvbolaget i Karby AB, Skyttevägen 17, Vallentuna (Suède) Tél : +46 (0)8 449 15 35
Fabrikant: Golvbolaget i Karby AB, Skyttevägen 17, Vallentuna, Zweden Telefoon: +46 (0)8 449 15 35

Golvbolaget i Karby AB ägs av EPS Cement 
International AB ett världsomspännande 
svenskt företag specialiserat på utveckling 
av innovativa cellplaster och dess applikationer.

EPSCement EC350M
Lätthanterlig, snabbtorkande och isolerande 

lättviktsbetong för golv och vägg.

Made in Sweden
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EPSCement är en revolutionerande
snabbtorkande och högfyllande
lättbetong för såväl små som stora
gjutningar. Fyll i vatten, blanda
och gjut! Du får en självuttorkande
ljud- och värmeisolerande lätt-
betong som är lättlagd, formstabil,
brand- och frostsäker. EPSCement
är idealisk för att gjuta golv, men
har också många andra använd-
ningsområden.

EPSCement gör jobbet lättare när du ska gjuta!

Blå_Folder Pumpning  11-06-22  09.01  Sida 4

Detta innebär

Materialet i korthet

EPSCement EC350M är en pumpbar
lättbetongmassa uppbyggd av cement
och EPS (Expanderad Polystyren).
Densitet: 450 kg/m3 (uttorkat material)
Tryckhållfasthet: 3,4 MPa
Värmeledningstal: 0,08 W/mK
Brandklass: A2

Många användnings-
områden
EPSCement EC350M kan du använda
för alla typer av golvkonstruktioner, där
ytor behöver fyllas upp till färdiga golv.
Efter beläggning med avjämning/slip-
sats ger EPSCement EC350M golvytor
starka nog att beläggas med matta,
klinker, parkett etc.
Andra användningsområden är till
exempel platta på mark, parkeringsdäck
och värmeisolerande yttertak med fall-
uppbyggnad och väggputs inomhus.

Lätt att blanda
EPSCement EC350M kan blandas i såväl
satsblandare, genomströmningsblan-
dare som i vanligt förekommande
spackelpumpar .
Produkten kan även blandas för hand 
med blandarvisp i tunna eller i plast-
säckar.

Principen för EPSCement EC350M är
enkel: Töm säcken i pumptråget, starta
blandaren, ställ in rätt vattenmängd för
önskad konsistens på massan och gjut!

Eftersom produkten kan blandas inom
ett brett vattenspann (5,0 – 7,2 liter per
säck) kan du själv välja konsistens – allt
ifrån jordfuktig till näst intill självutjäm-
nande – från tillfälle till tillfälle.
EPSCement EC350M är pumpbar vid
vattenhalt 5,8 – 7,2 liter/säck och lätt-
flytande vid 6,2 – 7,2 liter/säck.

Tjocklekar, uttorkning
och torktid
Tjocklek: EPSCement EC350M skall
läggas i en minsta sammanlagd tjocklek
av EPSCement EC350M och avjämnings-
massa/
slipsats om 50 mm varav minst
20 mm EPSCement.
EPSCement EC350M kan gjutas i ett
moment oberoende av tjocklek utan
någon övre gräns.
Uttorkning: EPSCement EC350M är
självuttorkande.
Beläggningsbar: EPSCement EC350M
är gångbar och kan beläggas med
avjämningsmassa (min 5 mm) eller
slipsats (min 30 mm) efter ca 12 timmar,
vid ca 20ºC, 50% relativ luftfuktighet
och ett visst luftombyte).
Det gjutna materialet får inte ligga
öppet för länge, speciellt vid låg tjock-
lek. Lägg på avjämningsmassa, slipsats
eller diffusionsspärr inom 3 dygn efter
gjutning.

Lätthanterlig
EPSCement EC350M levereras i lätt-
hanterliga 50-literssäckar, vikt 17 kg.
Blandad volym ca. 45 liter.

En genial idé
EPSCement är betong och isolering i
ett! Materialet består av cement och
små luftfyllda partiklar av EPS
(Expanderad Polystyren), världens mest
använda byggisoleringsmaterial.
Den unika kombinationen ger mate-
rialet en mängd överlägsna egenskaper 
jämfört med vanlig betong.

Lättare!
EPSCement väger bara cirka 15% av
vanlig betong. En 50-literssäck väger
endast 17 kg. Den låga vikten betyder
att materialet är hela 2 ton lättare
per m3, men starkt nog att klara de
flesta krav på hållfasthet.

Snabbtorkande!
EPSCement är självuttorkande. Allt vat-
ten i blandningen förbrukas till cement-
härdningen. Du kan därför lägga avjäm-
ning eller slipsats redan efter cirka 12
timmar och belägga konstruktionen
inom 2-4 dagar. Att jämföra med 3-6
veckor för vanlig betong (som egentli-
gen aldrig blir riktigt torr).

Reparationsvänlig!
Du kan i efterhand enkelt reparera
eventuella fel i gjutningen. Såga bara
bort dessa partier och återgjut.

Värmeisolerande!
De luftfyllda EPS-partiklarna ger
betongen mycket goda värme-
isolerande egenskaper. Ingen värme går
förlorad nedåt i konstruktionen, utan
tas tillvara i golvets yta. Dessutom
reflekterar materialet värmestrålningen
dit värmen gör störst nytta – i rummet.

Problemfri!
EPSCement innehåller nästan ingen fukt
och kan därför varken ruttna eller
mögla. Det finns inte heller någonting i
materialet som mikroorganismer kan
växa på och ställa till framtida problem.

Ljuddämpande!
De isolerande EPS-partiklarna ger goda
stegljudsdämpande egenskaper.

Blanda snabbt, enkelt och 
dammfritt i säck!

Made in Sweden


