
Krystallinsk, vannløselig overflateimpregnering med silisiumfluorid for betonggulv.

• Egnet for støvbinding og overflateherding av uferdige gamle og nye betonggulv
• Reagerer med kalsiumkarbonatet i betongoverflaten. Danner ingen film. Kan

overmales med Temafloor maling eller avrettingsmasse om nødvendig
• Anbefales til f.eks. lager og garasjer med flere etasjer

Praktisk forbruk avhenger av overflatens jevnhet og porøsitet, samt påføringsmetode.

pensel, spatel

25 KG
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Fjern alt fett, olje og andre urenheter med et egnet rengjøringsmiddel før mekanisk
forbehandling. Fjern sementslam og gamle flassende malingslag ved sliping, fresing eller
blastring. Velg den metoden som er best egnet for lokalene. Rengjør hulrom, groper og
fjern alt løst og smuldrende materiale. Åpne sprekker / riss med f.eks. sporsag eller
vinkelkutter. Etter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv grundig med
støvsuger. Underlaget må ha en strekkfasthet over 1,5 MPa. Ved påføring på
sementbasert avrettingsmasse skalkompatibiliteten sjekkes med produsenten av
avretningsmassen.

Betongens relative fuktighet bør ikke overstige 97 %. Restfuktighetsinnholdet bør være
under 4 vekt %. Temperaturen på den omgivende luften, overflaten og belegget skal
være over + 15 °C under påføring og herding. Relativ luftfuktighet skal ikke overstige 80
%

Hell impregneringen over den rene overflaten og dra ut med pensel eller gummisparkel
slik at hele overflaten blir dekket. La løsningen ligge på overflaten i minst 3 timer ved å
børste/pusse/polere overflaten samtidig.

Skyll overflaten med mye vann etter behandlingen. La overflaten tørke i minst en dag før
neste behandling.

Gjenta deretter behandlingen på samme måte som den første behandlingen. Skyll
deretter overflaten med mye vann og børst kraftig. Ikke la overflaten tørke før skyllingen.
Utilstrekkelig skylling og børsting kan forårsake et støvlignende lag med reststoff på
gulvet.

Gulvet er klart til bruk umiddelbart når overflaten har tørket.

Gjør deg kjent med produktets sikkerhetsetiketter som er plassert på hver beholder. Mer
informasjon om farlige påvirkninger og hvilke beskyttelse som anbefales, er beskrevet i
produktets helse- og sikkerhetsdatablad. 
Helse- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel fra Tikkurila Oyj.

Informasjonen ovenfor er ikke ment å være detaljert eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring, og gitt etter vår beste kunnskap.
Kvaliteten på produktet sikres av vårt operativsystem, basert på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som produsent kan vi ikke kontroller forholdene hvor produktet blir
brukt, eller utenforliggende faktorer som har betydning for bruk og påføring av produktet. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle skader der produktet er benyttet uten å

følge våre instruksjoner eller for upassende formål. Vi forbeholder oss retten til fortløpende å endre og oppdatere produktets informasjonen uten ytterligere varsel.

Produktet er beregnet for profesjonell bruk og skal kun benyttes av fagfolk som har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om riktig håndtering av produktet.
Informasjonen ovenfor er kun rådgivende.

Bruk av produktet til andre formål enn dokumentets anbefaling, uten først å få vår skriftlige bekreftelse på egnethet, gjøres på egen risiko.
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