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PRODUKTTYP
ANVÄNDNING

BETONG-BETNINGSMEDEL
BETONG-BETNINGSMEDLET Är en sur, emulgerande tvÄttlÅsning fÅr betning av
betonggolv. Betning med BETONG-BETNINGSMEDEL Är ett snabbt och enkelt sÄtt
att avlÄgsna cementhuden frÇn ytor som skall mÇlas. BETONG-BETNINGSMEDLET
reagerar med den alkaliska cementhuden, varvid medlets saltsyra neutraliseras. Vid
reaktionen bildas vatten och salter, som kan skÅljas bort med vatten.
BETONG-BETNINGSMEDLET innehÇller ocksÇ emulgator som fÅrbÄttrar produktens
rengÅringseffekt.
Behandling med BETONG-BETNINGSMEDEL och efterfÅljande skÅljning rengÅr
betonggolvet frÇn cementhud, smuts, ytfett och kalksalter. Produkten avlÄgsnar ej fett
och olja som sugits in i betongens porer. SÇdana orenheter mÇste avlÄgsnas t.ex.
med slipning eller frÄsning. Produkten lÄmpar sig inte heller fÅr tvÄtt av tidigare
mÇlade ytor.
BETONG-BETNINGSMEDLET kan Även anvÄndas fÅr att rengÅra tegel- och kakelytor
samt mineraliska och trÄytor frÇn betong- och murbruksrester efter murnings- och
fogningsarbeten.
FÄrgproduktgrupp 03 enligt MaalausRYL 2012 (fÄrgmaterialgrupp 3 enligt
MaalausRYL 2001) (FI).

TEKNISKA DATA
pH: under 1; innehÇller saltsyra
KulÅr: rÅd
FÅrtunning: fÅrtunnas med vatten i fÅrhÇllandet 1 : 1.
BETONG-BETNINGSMEDLET bÄr alltid blandas sÅ, att medlet hÇlls i vattnet, fÄr att
undvika att blandningen upphettas och stÇnker.

SKYDDSMÄRKNING

Se sÄkerhetsdatabladet.
VÅnd
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Betning av betongytor: BETONG-BETNINGSMEDLET spÄds ut i ett plastkÄrl med vatten i
fÅrhÇllandet 1 : 1. Saltsyran frÄter metallkÄrl. TvÄttlÅsningen hÄlls jÄmnt ut pÇ golvet med en
sprutkanna fÅrsedd med sil. DÇ lÅser cementhuden upp sig och skummar kraftigt.
LÅsningen breds ut jÄmnt pÇ golvet med hjÄlp av en borste. Om cementhudsskiktet Är tjockt,
mÇste rikligare mÄngd bredas ut. Den utspÄdda tvÄttlÅsningen anvÄnds ca 0,5 - 1,0 l/mÉ.
BETONG-BETNINGSMEDLET fÇr verka i ca 5 minuters tid, varefter den neutrala saltlÅsning
som bildats skjuts med borste ned i golvbrunnen. Om ingen golvbrunn finns, samlas
slammet upp i ett Ämbar med hjÄlp av sopskyffel och bred gummispackel. Det betade
omrÇdet skÅljs omedelbart med vatten varefter vattnet avlÄgsnas. NÄr golvet har torkat 2 - 3
dygn Är det fÄrdigt fÅr mÇlning.
RengÄring av tegelytor: Tegelytan vÄts med vatten fÅre tvÄttlÅsningen breds ut, sÇ att
lÅsningen inte sugs in i teglen. BETONG-BETNINGSMEDLET som spÄtts ut med vatten i
fÅrhÇllandet 1 : 1 breds ut med borste. TvÄttlÅsningen fÇr verka 5 - 10 minuter, varefter
ytorna skÅljes med vatten.
RengÄring av kakelytor: BETONG-BETNINGSMEDLET spÄds ut med vatten i fÅrhÇllandet
1 : 1 eller 1 : 2. En trasa vÄts med tvÄttlÅsningen och kakelplattorna tvÄttas en fÅr en, sÇ att
lÅsningen inte kommer Çt att frÄta fogarna. Till sist skÅljs ytorna noga med vatten.

SKYDDSUTRUSTNING

AnvÄndning av gummistÅvlar, gummihandskar och Ågonskydd rekommenderas. Eftersom
tvÄttlÅsningen Är syra, kan den frÄta textilier.
Produkten avger syraÇngor, som Är irriterande. Under arbetets gÇng mÇste tillrÄcklig
ventilation ombesÅrjas eller lÄmpligt andningsskydd anvÄndas.

FÇRSTA HJÄLP

SyrastÄnk pÇ huden: TvÄtt med tvÇl och vatten, varefter huden insmÅrjes med krÄm.
SyrastÄnk i Ågonen: SkÅlj omedelbart med vatten i 15 minuters tid. SÅr vid behov lÄkarvÇrd.

Databladets uppgifter grundar sig pÇ laboratoriefÅrsÅk och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna Är endast riktvÄrden och Är beroende av bland annat kulÅr och
glansgrad. DÇ vi inte kan pÇverka fÅrhÇllandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast fÅr fÄrgens kvalitet och att kvaliteten ÅverensstÄmmer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte fÅr skador som uppkommit pÇ grund av felaktig anvÄndning av fÄrgprodukten. PÇ vÇra hemsidor www.teknos.com finns de senaste
versionerna av vÇra datablad, sÄkerhetsdatablad och systemblad.

