
BRUKSOMRÅDE
Aaltvedt Betong Impregnering er en vannbasert, ikke-filmdannende impregnering for underlag av betong, granitt, naturstein, tegl, mm.  
                                    Produktet har meget god inntrenging, impregneringen er usynlig etter herding.
Produktet hindrer vanninntregning samtidlig som fuktighet slipper ut. Produktet vil forebygge frostsprengning, kalk-og saltutslag.
Produktet er kloridbremsende (stopper inntrenging av klorider/salter i betong, *Sintef Byggforsk)
Aaltvedt Betong Impregnering reduserer ikke vedheft til puss, maling eller lim.

Underlag:   Overflaten må være ren og tørr. Anbelfalt rensevæske Aaltvedt Kalk- og Rustfjerner. Temperatur ved påføring 
   av impregneringen må være over +5 ºC.
Påføringsmetode:  Pensel,rulle eller lavtrykksprøyte.
Oppbevaring:   Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.  
   
Transport:   Ikke underlagt ADR/RID.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA
Det er utarbeidet SDB-datablad for produktet.

INNEMILJØ / EMISJON
Produktet kan brukes inn- og utendørs.
Yrkeshygienisk luftbehov: Normal ventilasjon.

VEDLIKEHOLD
Renhold:
Impregnert overflate er fullherdet etter min. 24 timer, og overflaten kan derved brukes/behandles/vaskes som normalt etter dette.
Anbefalt vaskemiddel er en pH nøytral såpe.
Overflater i områder med stor tilvekst av svertesopp, algevekst og   andre mikroorganismer vaskes ved behov med sopp&algedreper.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL
Horisontale flater: Normal vask og ettersyn, avhengig av underlagets porøsitet, nærliggende flora og trafikkbilde.
Vertikale  flater: Visuell sjekk etter 3-5år.

AVFALLSHÅNDTERING
Tom og tørr embalasje leveres til godkjennt mottak for resirkulering.

REPARASJON / SKADE
Slitasje pga mekanisk påvirknig utbedres med samme type produkt som ble benyttet da impregneringen ble utført.
Ved bruk av andre produkter må dette meldes fra til utførende eller leverandør, for test av kjemikalie.
Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.
Slitt område renses med Aaltvedt Kalk- og Rustfjerner,  og påføres ny impregnering som beskrevet.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold
produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man
forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.
Impregneringen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet,
forbehandlinger, temperatur, påføring osv.
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PRODUKTNAVN:  Aaltvedt Betong Impregnering 
BINDEMIDDEL:  Titandioksid- og silisium molekyler i nanostruktur.  
TYNNINGSMIDDEL:  Klar til bruk.


