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Professional Betonglasyr EFC800
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TEKNISK DATA
Bruksområdet: Innendørs
Tørketid: +23°C 50% RF: 2 timer
Overmalbar: +23°C 50% RF: 2 timer
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Tynning: Vann
Verktøy: Myk børste,rull
eller lavtrykssprøyte
Forbruk: 6-8 m2/L
Emballasje: 10 liter
VOC: (kat.A/i): 140g/l. Inneholder Max
10g/lit
Rengjøring: Kaldt vann
Oppbevares: Frostfritt
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Produktbeskrivelse

Professional Betonglasyr EFC 800 er en transparent,
vanntynnet gulvlakk for støvbinding av betong og
flintcoatgulv. Professional Betonglasyr EFC 800 trenger
ned i betongen og gir en slitestrek og støvbindende
overflate.
Egnet til kjellere, garasjer, lagerlokaler og
parkeringsdekke da produktet er diffusjonsåpen.
Produktet kan pigmenteres i fargene grå, gråblå, grønn
og rød.

Bruksanvisning
Påføres med myk børste eller rull. Ved større flater kan
avtrykkssprøyte anbefales. For å oppnå best resultat bør
gulvet behandles 2 ganger med Betonglasyr EFC 800.
På flintcoatgulv påføres 3 strøk. Påfør 1. strøk fyldig. Ikke
mal under +10 ºC.

OBS! Verktøy som brukes ved gulvbehandlingen skal
rengjøres i kaldt vann før det rekker å tørke.Slitte eller
skadede overflater repareres enkelt med ny påføring.
Ingen synlige skader oppstår.

Helse og miljø

Lukk åpnede lokk godt igjen. Fjern maling fra verkeøyet
før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter
bruk.
Flytende malingsrester og såperester må ikke tømmes i
avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. For mer
informasjon - se Sikkerhetsdatabladet

Se: www.tomtogtort.no
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