Hagmans Kemi AB
Hagmans Kemi AB är ett familjeföretag som startades
1942. Vår fabrik och huvudkontor med laboratorium
ligger i Fritsla, drygt två mil sydväst om Borås.
Vårt koncept
Hagmans utvecklar, tillverkar och säljer kemiskt tekniska koncept för avancerad ytbehandling till kunder
i hela världen, men merparten i Norden. Hagmans
marknadsför och tillverkar i eget varumärke, vi är en
även en stor aktör inom private labeltillverkning. Vårt
mål är att ge kunderna lägre underhållskostnader. Genom egen kompetens och i samarbete med utvalda
partners, utvecklar och kommersialiserar vi innovativa
idéer som bygger på modern teknik.
Våra områden
Vi är ledande i landet på utveckling och produktion
av golvfärger och golvbeläggningar. Vi är en stor producent av 2-komponentiga spackelprodukter och med
god marginal, landets största grossist på sprayfärg.
Hagmans takbeläggningar och takfärger är ett välkänt
begrepp liksom vårt breda sortiment av rostskydd, bilvårdsprodukter och fordonskemikalier.

Kulörkarta

tak / fasad / golv

Vi samarbetar med
Våra kunder är allt från gör-det-självare till
professionella entreprenörer och målerier.
Kvalite och Miljö
Hagmans Kemi AB är certifierade
enligt Kvalitetssystemet ISO 9001
samt enligt Miljöledningssystem
14001.

www.hagmans.com

Grip On Tak/Fasad
Grip On Tak/Fasad är en vattenburen
akrylatbaserad tak- och fasadfärg som
ger en väderbeständig och tålig yta.
Den är i första hand avsedd som täckfärg för plastisolbelagda ytor då den
förhindrar eventuell mjukgörarvandring
från underlaget men fungerar utmärkt
även på andra ytor (dock ej PVF2) såsom obehandlad metall.

Grip On TPL
Lasyr som används för att få en vattenavvisande yta som gör det svårare
för beväxning som mossa samt grönoch svartalger att få fäste. Avsedd för
användning på sugande underlag som
betongtakpannor, taktegel, trädgårdsplattor av betong, murverk, obehandlade husgrunder, tryckimpregnerat
virke, slipers m.m.

Aquabarr
Flexibel ytbeläggning för papp, eternit,
bitumen och plåttak. Appliceras med
pensel, roller eller spruta.

Takbeläggningsfärg

Kulörkarta Tak/Fasad

Specialkulörer

Vi kan även tillverka många specialkulörer utöver
Hagmans standardkulörer till ett något högre pris och nyanseringstillägg. Leveranstiden är i de flesta fall 1 vecka.

NCS

De flesta av standardkullörerna ligger inte exakt på ett NCSnummer, utan det är närmaste NCS-nummer som är angivet.

*
◊
•
Δ

Kulör Aquabarr
Kulör Grip On Tak/Fasad
Kulör Takbeläggningsfärg
Kulör Grip On TPL

Tegelröd
S5040-Y80R

Brun
S8010-Y70R

Transparent

Grå
S4502-G *

Grå
S5500-N ◊

Svart
8505-R80B *
S9000-N ◊ •

Faluröd
S5040-Y90R

Vit
S0502-Y ◊
S0500-N •

•

Δ

Grön
S7010-G30Y ◊

Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

Akrylbaserad beläggningsfärg till
papp-, plåt- och obehandlade eternittak.

Golvfärg 1K

Enkomponentig vattenburen polyuretan/akrylatbaserad golvfärg. Produkten är i första hand
avsedd för målning av betonggolv, men kan
även användas på andra underlag som t.ex.
trä och fiberplattor. Golvfärg 1K fungerar såväl
inom- som utomhus, den är gulningsbeständig
och fuktgenomsläpplig. Lämplig för golv inom
bostaden och golv inom industri och handel
som utsätts för lättare slitage. Glans ca 40.

Golvfärg EP-V

Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg. Produkten är i första hand avsedd för betonggolv
men kan även användas på golv av trä eller
fiberplattor. Lämplig för golv inom bostaden och
golv som utsätts för medeltung trafik inom industri och handel. Glans ca 80.

Golvfärg Garage

Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg. Avsedd för att måla betonggolv i garage. Skapar
en slitstark och kemikaliebeständig yta. För att
uppnå bästa resultat bör Hagmans Golvfärg
Garage kompletteras med Hagmans Hjulspår.

Tjockfilmsfärg EP-V
Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg som
kan appliceras i tjockare skikt. Produkten är
i första hand avsedd för betonggolv men kan
även användas på golv av trä eller fiberplattor.
Lämplig för golv som utsätts för medeltung trafik
inom industri och handel. Färgen kan även, vid
tillsats av fyllmedel, användas för att göra en
diffusionsöppen beläggning. Glans ca 65 (vid
tjockare skikt el. beläggning sjunker glansen).

Kulörkarta Golv

Objekt EP-V

Gråblå 005
S3502-B

Ljusbeige 019
S10005-Y2OR

Mellangrå 002
S4502-Y

Grågrön 007
S3010-G20Y

Svart 021
S9000-N

Ljusgrå 003
S2500-N

Ljusgrön 011
S3020-G30Y

Blå 024
S5010-R90B

Golvbeläggning HP Plus

Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

Vit 000
S0502-Y

Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg. Produkten är i första hand avsedd för betonggolv
men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. Lämplig för golv som utsätts för medeltung trafik inom industri och handel. Glans ca
55.

Tvåkomponentig lösningsmedelsfri epoxibeläggning som används för 2-3 mm självutjämnande (HP Plus + Epoxifiller) och 4-6 mm högfyllda (HP Plus + JP Sand) beläggningar. Även
lämplig för fallbyggnad och mycket starka lagningar av betonggolv. Grundning med Häftprimer EP eller Snabbprimer EP rekommenderas.
Lämplig för golv som utsätts för tung trafik inom
industri och handel. Glans ca 90

Golvfärg HP
Tvåkomponent lösningsmedelsfri pigmenterad
epoxifärg, för tunnskiktsbeläggning/tjockfilmsmålning på betonggolv. Obehandlade betonggolv grundas först med Hagmans Häftprimer
EP, Hagmans Golvfärg EP-V eller Hagmans
Golvfärg EP-V Objekt. Glans ca 90.

Klarlack 1K

Färgkarta Färgsand
& Flingor

Vattenburen klarlack baserad på en
polyuretandispersion. Främst avsedd att
användas för lackning på Golvfärg 1K
men kan även användas på våra övriga
golvfärger, trä och parkett mm. Finns i
högblank (90) och halvblank (40).

Topplack PU 4020
Enkomponentig lösningsmedelsburen
uretanklarlack med mycket bra ljus- och
glansbeständighet. Rekommenderas till
toppning av fling- och färgsandbeläggningar samt golvfärger utomhus och där
höga krav på ljusbeständighet ställs.

Klarlack EP-V

Färgflingor 9303

Tvåkomponentig vattenspädd epoxiklarlack. Avsedd för lackning av flinggolv.
Används även som förstärkande lack på
t. ex. latexmålade våtrumsväggar och
dylikt. Glans ca 90.

Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

Tjockfilmslack EP
Tvåkomponentig
lösningsmedelsfri
epoxiklarlack avsedd för tät kemikaliebeständig lackning. Används som klisterskikt och lack på färgsandgolv samt för
kemikalietät topplackning av EP-V målade golv och flinggolv. Glans ca 90.

Akryllack
Enkomponentig lösningsmedelsburen
akrylklarlack, avsedd för lackning av
färgsandgolv ute.

Färgsand
Färgsand 6203

För mer produktinformation
www.hagmans.com
Adress: Box 112, 511 10 Fritsla
Godsadress: Förläggarvägen 2, 511 72 Fritsla
Telefon: växel +46 (0)320-189 00
Kundtjänst +46 (0)320-189 10 • Fax: kundtjänst +46 (0)320-723 94
Fax: kontor +46 (0)320-709 26 • E-post: info@hagmans.se
Öppettider: mån-tors 08.00-16.00, fred 08.00-15.00

Färdigblandad färgkombination enligt
färgkarta. Används för att erhålla mycket
slitstark beläggning i kombination med
Golvfärg EP-V samt Tjockfilmslack EP.

Färgflingor
Färdigblandad färgkombination enligt
färgkarta. Används för att erhålla dekorativa golv i kombination med Golvfärg
EP-V samt Klarlack EP-V.

