
Ett kristallint vattenlösligt kiselfluoridhaltigt impregneringsmedel för betonggolv.

• Lämplig för dammbindning och ytskikts-förstärkning av ofärdiga, gamla och nya
betonggolv

• Reagerar med kalciumkarbonatet i betongytan. Bildar ingen film. Kan beläggas med
Temafloor-ytbehandlingar och -golvbeläggningar vid behov

• Rekommenderas för t.ex. lager och flervånings garage

Täckningen beror på substratets porositet.

Innehåller inte flyktiga organiska föreningar.

25 KG
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Ny betongyta måste vara torr och minst två veckor gammal. Ta bort laitance genom
kraftslipning. Gamla betonggolv bör rengöras och slipas noggrant.

Häll lösningen över den rena ytan och applicera den med pensel eller spatel så att hela
ytan är täckt. Låt lösningen ligga på ytan i minst 3 timmar genom att borsta ytan
samtidigt.

Efter behandlingen skölj ytan med mycket vatten. Låt ytan torka minst en dag före
följande behandling.

Den andra behandlingen utförs på samma sätt som den första behandlingen. Skölj ytan
efter behandling med mycket vatten och borsta kraftigt. Låt inte ytan torka före
sköljningen. Otillräcklig sköljning och borstning kan orsaka ett dammigt lager av
oreagerat tillsatsmedel på golvet.

Golvet är klart för användning omedelbart när ytan har torkat.

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka
skyddsåtgärder som bör vidtagas. 
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

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 Sverige AB 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.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.
Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten

används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande
produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
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