BETON STYRKER 405

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Produktdata:

Betongulve, betonbelægninger, flydemørtel, flydespartel.
Beton Styrker 405 anvendes til at styrke betonoverflader og øger vedhæftningsstyrken på beton/mørtel gulve.
Beton Styrke 405 anvendes som forbehandling (grunder/Primer) på indendørs
betongulve, til at opnå højere overfladestyrke inden yderligere behandling som
f.eks. maling.
Beton Styrker 405 kan anvendes på betonoverflader, uden yderligere behandling,
for at beskytte mod slitage.

Form
Farve
pH-værdi
vægtfylde
Rækkeevne
Dosering
Tørretid
Holdbarhed

Generel vejledning
Sikkerhed/værnemidler
Anvend sikkerhedsbriller og handsker af nitril/gummi
Se MSDS på hjemmesiden, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).
Forberedelse
Overfladen skal være ren, fast, tør (max. 60 RF% fugt), fri for olie, fedt, cementslam
og andet som forhindre Beton Styrker 405 i at trænge ned i betonen. Cementslam
fjernes ved slibning.
Det er vigtigt at betonen ikke tidligere er behandlet med produkter der lukker overfladen. Test evt. om betonen suger vand, ved at påføre lidt på et lille område. Hvis
vandet bliver liggende på overfladen, bør Beton Styrker 405 ikke anvendes.

Væske
Klar/farveløs
13
1,14 g/ml
ca. 4-6 m2 pr. liter
Ufortyndet
5-7 dage
2 år, efter åbning
ca. 1 år

Klassificering:

Forårsager hudirritation
Forårsager alvorlig øjenskade
Signalord
Fare

Flere oplysninger findes på
www.bollerupjensen.dk

Dosering
Klar til brug. Omrystes før brug.
Udstyr
Gulvmoppe. Alt brugt udstyr rengøres straks med varmt vand efter brug.
Arbejdsmetode
Den optimale påføringstemperatur er 5-25°C. Ved højere temperatur, sker der en hurtigere fordampning og dermed skal
der bruges mere produkt til at behandle samme areal.
Der hældes lidt produkt ud på overfladen der skal behandles og fordeles med en flad gulvmoppe. Mængden afhænger af
hvor meget gulvet suger. Produktet fordeles jævnt over hele det område der ønskes behandlet. Væsken bør være suget
ind i betonen efter 10-30 minutter. Overskydende væske i form af ’’vandpytter’’ eller blanke overflader, bør fjernes.
Betonen kan behandles flere gange, alt efter betonens overflade og sugeevne.
BEMÆRK: Produktet reagere med metal, glas og beton. Hvis der kommer væske på metal/glas, vaskes der straks med
vand, helst varmt vand.
Beton Styrker 405 hærder op efter 5-7 dage ved 5-25°C. Hærder ikke ved temperaturer under 1°C.

Opbevaring/bortskaffelse
Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst
ved temp. 15-60°C.
Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.
Det anbefales at større mængde produkt og skyllet emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning. Mindre
spild, bortskaffes via dagrenovationen.
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