
Betongimpregnering

Betongimpregnering är ett impregneringsmedel
för betong, och även tegel, inomhus. Ytorna ska
vara omålade. Impregneringen skyddar ytan,
binder damm och gör det enklare att hålla rent.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
- 8 m²/l

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 2 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktens VOC <
30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Binder damm
Skyddar ytan från slitage
Gör det enklare att hålla rent golvet
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Förberedelse av ytor
Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett.

STOFTIGA, LÖST BUNDNA YTOR borstar du tills ytan är fast.

OLJIGA OCH FETA YTOR avlägsnar du bäst genom
bränning. Som alternativ kan tvättning med ett
emulgerande medel göras.

SÅ KALLAD BETONGHUD, ett kalklager som brukar finnas
på ny betong, tar du bort genom maskinslipning. Även
betning med utspädd saltsyra (1:4) kan göras. Låt syran
verka ca 15 minuter, varefter golvet vattenspolas noga och
får torka.
OBS! Handskas varsamt med syran och skydda ansikte,
händer och kläder. Skydda metallytor mot angrepp från
saltsyraångor.

Applicera
Applicera Betongimpregnering oförtunnad en gång. 

På porösa underlag applicerar du Betongimpregnering två
gånger. Låt torka i två timmar innan du för på andra skiktet.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg
från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester
skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd
Var försiktig med det nymålade golvet. Normalt kan golvet
användas efter 1–2 dygn. Tidsuppgifterna är för normal
temperatur och fuktighet på målningsobjektet (23 grader
och 50% RH). Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Normal Rengöring: Till daglig rengöring av golvet
rekommenderas dammsugning eller torrmoppning. Vid
våttorkning ska en väl urvriden trasa användas.
Rengöringsmedlet ska motsvara handdiskmedel eller
allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller
vax.

Kompletterande behandling: Vid bortsliten
Betongimpregnering kan ny behandling ske efter noggrann
rengöring.

Viktigt
OBS! Ej lämplig på betong starkare än K350.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester
och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på
krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de
många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i
strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.
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