STEINFIX 110 					

PRODUKTDATABLAD

Brukerinformasjon

Beskrivelse:
		
		
		
		
		

STEINFIX 110 er en løsning av kalium- og natrium silikat som forsterker
og støvbinder betonggulv. Den trenger inn i porer og danner en kjemisk
reaksjon med den frie kalken i betongen. Dette øker tettheten og styrker
sementpastaen. Overflaten støvbindes og blir mer slitesterk, impregnert
og beskytter mot flekker, saltutslag m.m.

Påføring:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Rengjør flaten før påføring. Flekker og andre kjemikalier bør fjernes.
Produktet påføres med en lavtrykksprøyte, deretter benytter man en
mopp til å jevnt fordele væsken utover. et er viktig at det ikke dannes
dammer eller at enkelte områder er tørre. Sørg for å holde området som
behandles konstant fuktig i minst 30 minutter, slik at det trenger inn i
underlaget. Til slutt må all overskytende væske fjernes, slik at det ikke
dannes en film. Under normale forhold vil underlaget være overflatetørt i
løpet av 45-60 minutter, og du kan nå påføre lag nummer to.
Påføring krever minimum 5C° underlag. Gulvet vil være tørt og gangbart
etter 12-20 timer.

Dosering:
		
		

1:1 (eks. 10 liter produkt + 10 liter vann). Doseringen avhenger av betonggulvets kvalitet og bør testes på mindre områder først.

Forbruk:
		

8-10m²/liter avhengig av betonggulvets kvalitet og porøsitet.

Oppbevaring:
		
Lagres mellom 5C° og 40C°.
Rengjøring:
		
		

Utstyr vaskes umiddelbart etter bruk med vann.
Etter at produktet er herdet kan det kun fjernes mekanisk.

Sikkerhetsinstruksjoner:
		
STEINFIX 110 anses ikke som skadelig i henhold til gjeldende standarder
		
og forskrifter om klassifiseringer av blandinger. Det anbefales likevel å
		
bruke vernebriller, hansker og å ta normale forholdsregler ved håndtering
		
av kjemiske produkter.
Kontakt:
		
Ellingard Collection AS
		
Østre Aker vei 105
		0596 OSLO
		
+47 932 56 781

Postboks 22, Grefsen, 0409 Oslo 		

Telefon: (+47) 22 15 55 50 		

Internett: www.steinfix.no

