
Concrete protection

LIVSMEDELSGODKÄND

VÄDERTÅLIG

ytbeläggning för
arbetsytor, väggar, golv och
arkitektur av betong. Ger ett fullgott
fläckskydd mot luftföroreningar,
matfläckar, fett, olja, vin, citron och
andra vanligt förekommande fläckar.
Produkten är lämplig både inomhus
och utomhus och kan appliceras både
för hand och med lämplig spruta.

Lösningsmedelsfri
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Se till att ytan helt ren från smuts,
fett föroreningar. Utsätt inte
ytan vind, sol eller fukt under
behandlingen.
1. Fukta en mikrofiberduk eller
mikrofibermopp vatten.
2. Applicera första lagret rikligt. Arbeta
ner vätskan med trasa/mopp. Lämna
inga överflöd. Lämna ytan torkning
när appliceringen är jämn utan ränder.
Låt nu torka minst 1h.
3. Nästkommande lager ska
tunt. Häll ut vätska fördela den
skyndsamt, men noga över hela ytan.
Upprepa detta steg tills ytan har en
jämn satinglans. 4-8 lager beroende på
slipningsgrad porositet. Vänta
minst 30-60 minuter, mellan varje lager
beroende på luftfuktighet, temperatur
m.m.
4. Yttorr efter ca. 1 timma. Gångbar
efter ca. 2 timmar. Brukbar efter ca. 48
timmar. Fullt härdad efter ca. 4-7 dygn.

produkten

är testadSpill Concrete Protection i enlighet
med artikel 1.2 i förordning 1935/2004,
varor som är avsedda att komma i kontakt
med livsmedel.
I enlighet med förordningen ska inte

överföra beståndsdelar till
livsmedel under normala omständigheter.
Produkten uppfyller dessa krav. Produktens
huvudsakliga syften är att ytbehandla
arbetsytor av betong där livsmedel
förekommer.

(EC)

Karaktär: Vätska
Färg: Vit
Densitet: 1.06 g/cm³
PH: 8
Arbetstemperatur: °C10-25
Fryspunkt: -1 °C
Doft: Svag

Arbetsytor av betong
Väggar av betong
Golv av betong

Diverse andra ytor

av betong
Statyetter av betong

av betong

Arkitektur

UV-SKYDDAD LJUSFAST GULNAR EJ

TÄT OCH TÅLIG ENKEL APPLICERING

Om Spill Concrete Protection Användningsområden

Applicering (för hand)Egenskaper

Godkänd för kontakt med livsmedel



Concrete protection
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Åtgången beror porositet, slipningsgrad
och betongtyp. optimala doseringen

framställas efter provtester med tanke
på de lokala

på

omständigheterna. Åtgången
vara högre är helt oslipad och mycket

tvärtom. betong suger
ojämnt. Försök fördela vätskan där
absorberar mest att uppnå en så jämn
behandling möjligt.
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Informationen i detta produktblad
framtagen tester bästa
möjliga förmåga. Råd, muntliga eller

i

detta
bindande

leder inte till något ansvar

eller

juridiska krav. Lämpligheten hos produkten
måste undersökas

efter

egnaefter
omständigheter,

bearbetning materialval. Ha alltid
åtanke produkten är avsedd
ren betong. Alla betongtyper lämpar sig
inte använda. Återigen egna tester
måste alltid utföras.

skriftliga t.ex. webbsida
produktblad, ska inte ses som

eller

efter

W.S Craft AB
Idögatan 26, 582 78 Linköping
tfn. +46 134742470
Info@wsochcompany.se
www.wsochcompany.se

på
Klassificering enligt förordning

(EG) nr 1272/2008 Se säkerhetsdatablad
www.wsochcompany.se

I vått tillstånd.

för
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Vidta alla åtgärder som gäller inför
applicering hand.

Använd lämpligt

spraymunstycke arbetet.
1. Spreja första lagret. Betongen ska
mörkna, men överflöd ska ligga
kvar. Låt torka minst 1-2 timmar.
2. Spreja andra lagret tunt. Om betongen
mörknar behövs ytterligare lager.
Fortsätt tills betongen inte mörknar.
Tänk på att produkten kan bli ojämn i
ytan om den torkar

för

snabbt,
överappliceras eller fel

munstycke

används. Gör alltid egna tester.
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för
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Anledningen
till en rekonditionering kan vara
appliceringen blivit fel, uppkomna repor

defekter.
ett mycket fint våtslippapper,

1500 korn eller 2000 korn. Slipa hand
och använd rikligt med vatten.

När ytbehandlingen torr, applicera
ett eller två nya lager beroende
djupet på reporna.

rekonditioneras.

Ibland kan även lokal rekonditionering
fungera. Använd samma
tillvägagångssätt, men slipa endast där
repan befinner sig. Applicera ett eller
två tunna lager.

Rekonditionering och repor

Åtgång Säkerhet

Upplysning

Kontakt
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