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FLISEIMPRÆGNERING Hvid R2U  Teknisk datablad 
 

Anvendelsesområder 
Opfriskning, forsegling og styrkelse af betonfliser og betonbelægninger. 

Kun til udendørs brug. 

 

Generel vejledning 
Sikkerhed/værnemidler 

Anvend sikkerhedsbriller og handsker af nitril/gummi. 

Se MSDS, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler). 

 

Forberedelse 

Behandling er kun beregnet til betonprodukter.  

Materialer der ikke er egnet til behandling med Fliseimprægnering, bør afdækkes, 

såsom glas, metal og vegetation. 

Fliserne skal være rene og tørre, før produktet påføres.  
Har fliserne fornyelig været behandlet med algebekæmpelsesmidler, er det vigtigt, 
at rense fliserne med fliserens inden imprægnering. 
 

Dosering 

Klar til brug. Omrystes grundigt inden anvendelse og under brug. 

 

Udstyr 

Anvend en tryksprøjte, havesprøjte, malerrulle.  

Alt brugt udstyr rengøres grundigt med varmt vand, straks efter brug. 

 

Arbejdsmetode 

Det er vigtigt at produktet omrystes/omrøres ofte undervejs i påføringsprocessen. 

Den optimale påføringstemperatur er 5-25°C. Ved højere temperatur, sker der en  

hurtigere fordampning. 

Produktet fordeles jævnt over hele det område der ønskes behandlet. 

Hvis et kraftigere udseende ønskes, gentages behandlingen.  

Overskydende imprægnering i form af ’’vandpytter’’ eller blanke overflader, bør fordeles ud. 

BEMÆRK: Produktet reagerer med metal og glas. Hvis der kommer væske på metal/glas, vaskes der straks med vand, 

helst varmt vand. 

Det behandlede område kan benyttes efter 3-4 timer, når det er helt tørt. Det er vigtigt, at fliserne ikke udsættes for regn, 

de første 12-24 timer. Imprægneringen hærder op efter 1-2 dage ved min. 15°C. Hærder ikke ved temperaturer under 

5°C. 

Hvide udtræk kan i sjældne tilfælde forekomme på alle former for beton og betonfliser 

 
Opbevaring/bortskaffelse 
Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst 

ved temp. 10-30°C.   

Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn. 

Det anbefales at rester af produktet og tom emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning.    

 
 
 
 

 

Produktdata: 

Form Væske 

Farve Hvid med bundfald 

pH-værdi 11,3 

vægtfylde 1,15 g/ml 

Rækkeevne 5-7 m2 pr. liter 

Dosering Klar til brug     

Tørretid 3-4 timer 

Hærdetid 1-2 dage (min. 

15°C) 

Holdbarhed 2 år, efter åbning 

ca. 1 år 

 

Klassificering: 

 
Forårsager hudirritation 

Forårsager alvorlig øjenirritation 

Signalord Advarsel 

 

Flere oplysninger findes på 
www.bollerupjensen.dk 

  

 


