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HEY'DI  
PROSIL

Ökar underlagets täthet och styrka. 

TEKNISK DATA
Färg:  ........................................ Klar vätska
Ph värde: ............................................ 11,8
Specifik vikt:....................................... 1,15
Åtgång: ................................... 0,2-0,3 l/m²

PRODUKTKODER
Hey'di varunr: ..................................... 907
GTIN kod:...................... 7054150009072

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten anses frätande.

Beskrivning
Hey’di Prosil består av en blandning av olika 
silikatförbindningar tillsatt ett vätemedel 
som sänker ytspänningar och säkrar en god 
innträngning i underlaget. Hey’di Prosil 
används för att öka ett mineraliskt bundet 
underlags täthet och styrka.

Användningsområde
Hey’di Prosil reagerar med fria alkalier i por-
vattnet och binder kalsiumsilikatföreningar 
som blir en del av materialets uppbyggnads 
struktur. Dette gör materialet tätare och 
starkare. Ett material behandlat med Hey’di 
Prosil kommer att damma mindre och få 
större motstånd mot kemisk nedbryting, 
vatteninträgning och mekanisk slitage. 
Diffusionsegenskaperna kommer ej att 
förändras. Hey’di Prosil kan användas på alla 
cement- och kalk baserade produkter, t.ex 
betong golv, puts fasader, avjämningsmassor.

Applicering
Alla underlag skall vara fria från all ytbehan-
dling (färg, membranhärdare, epoxi osv). 
Glas, glaserade ytor och aluminium skall 
skyddas före behandling. Utsätts utan för sol-
ljus, tvätta omgående med vatten. Temperatur 
under applicering skall vara mellan +10 °C 
och +25 °C. Undvik direkt solsljus.

Förstärkning av gamla betonggolv
Förvattna betongen. Ytan får gärna vara mörk 
av fuktinnehållet, men det skall inte vara fritt 
vatten på yten. Påför Heydi Prosil rikligt över 
hela ytan. Fördela vätskan med en borste. Låt 
inte materialet torka ut, fördela hela tiden 
vätskan runt på hela ytan tills den börjar bli 

blank och geleaktig. Eftervattna golvet och 
fördela vätskan över hela golvet tills den blir 
geleaktig igen. Ta bort överflödig vätska med 
en gummiskrapa.

Försegling av nygjutna golv
Heydi Prosil påföres efter glättning. Samma 
metod används som på gamla betonggolv, 
men det skall inte förvattnas innan.

Förstärkning av puts
Hey’di Prosil kan användas på både cement 
och kalkbasade putser. Påföres i 2 omgångar 
med 1 dygns mellanrum.

Förstärkning av avjämningsmassor
Fördela Heydi Prosil över hela ytan med en 
bred borste eller svab. Låt produkter torka in, 
innan nästa omgång. Fördela sista omgång 
väl över hela ytan så att det inte blir pölar på 
ytan.

Materialåtgång
0,15-0,25 l/m². Målning/belägg kan normalt 
påföras ca. 7 dygn efter behandling av Hey’di 
Prosil.

Lagring
Frostfitt. Obegränsad lagringstid.

Förpackning
10 liters dunk.


