
HEY'DI QR KODE 
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey'di varenr: ................................... 9064
GTIN nr: ........................ 7054150090643
Nobb nr: ................................... 51412824

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Inneholder 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. 
Kan gir en allergisk reaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

TEKNISKE DATA
Farge: .........................................Melkehvit
Tørrstoffinnhold: ...............................23 %
Spesifikk vekt: ...................................... 0,5
Ph verdi: .......................................... 8,5 - 9
Forbuk: ..................................... 6 -15 l/m2

Revisjonsdato: 18.11.19

HEY'DI PRODUKTDATABLAD 
FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO

Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

Beskrivelse og bruksområder
Hey’di Top er en vannbasert impregn-
ering til beskyttelse av sementbaserte 
overflater mot misfarging, for eksempel 
Hey’di Dekorgulv, Hey’di BetongLook, 
Hey’di Hobb’it, slipt betong m.m. 
Anvendelsestemperaturen skal ligge 
mellom +10 og +20 ºC.

Hey’di Top er ikke en forsterkende 
behandling. Vennligst se vår hjemmeside 
www.heydi.no for oppdatert 
informasjon.

Forarbeid
Overflaten må være tørr, ren og støvfri.

Påføring
Påføring foretas med egnet sprøyte 
eller sprutflaske som gir en fin dusj på 
overflaten, Hey’di Top fordeles umiddel-
bart i et jevnt og tynt lag med korthåret 
microfiber klut eller mopp. 
1. strøk skal alltid tynnes 1 del Hey’di 
Top og 3 deler rent vann, deretter påføres 
ett strøk tynnet 1 del Hey’di Top og 
1 del rent vann.

Hvis det tas på for mye ved hvert strøk, 
så vil styrken på behandlingen reduseres, 
og det vil lettere oppstå skjolder. 
Opphold mellom strøkene 1-3 timer. 
Ved bruk på Hey’di Betonglook skal 
bruksveiledningen for dette produktet 
følges.

Tørketid
Overflaten er gangbar etter noen timer. 
Ved påføring på gulv, anbefales det ikke å 
ta gulvet i bruk før etter 2 døgn. 
Hey’di Top er ferdig herdet etter 7 døgn, 
følgelig bør ikke tung belastning skje 
tidligere.

Forbruk 2 strøk
1 liter dekker 6-15 m2 avhengig av sug 
og jevnhet i underlaget.

Lagring
Lagres frostfritt.

Pakning
0,5 ltr flaske.

TOP
Impregnering og beskyttelse av

sementbaserte overflater.


