weber concrete paint strong
Slitstark betongfärg
• Snabbtorkande betongfärg
• Slitstark
• God kemikalieresistens

Produktspecifikation
Materialåtgång

Beräkna ca 0,2-0,25 kg ospädd Concrete paint
strong per m² och strykning på sträva ytor
(exempelvis obearbetad betongyta)
Beräkna ca 0,15-0.2 kg ospädd Concrete paint
strong per m² och strykning på släta ytor
(exempelvis stålglättad betong och ovanpå
avjämningsmassor)

Torktid

Ett skikt på ca 150micron är gångbart inom ca 2
tim i rumstemperatur (+20°C). Full härdning har
skett efter ca 7 dygn varför högre belastningar
och exempelvis stillastående fordon bör
undvikas under första veckan.

Vikt

10 kg

Viskositet

Ca 2100 MPa

Lagring

Förvaras torrt och frostfritt. Lagringstid > 12
månader i obruten förpackning.

Förpackning

10 kg hink

Om produkten

Concrete paint strong är baserad på en vattenburen copolymer. Produkten är oklassad, luktsvag och ej brandfarlig.
God kemikalieresistens. God taber-abraserresistens. God
black-markresistens. Ingen gulning av UV. Anm: I jämförelse
med 2-k vattenburen epoxi är ovanstående egenskaper bättre
för Concrete paint strong 

Användningsområde

Concrete paint strong är en snabbtorkande dekorativ och
täckande, slitstark 1-komp. färg. Concrete paint strong är på
många ytor ett bra alternativ till 2-komp. vattenburen epoxifärg och som oklassad produkt ett bättre miljöval. För golv och
väggar i industri, lantbruk och bostad med måttligt slitage.
Lättare trafik av truckar, tvättning med högtryckstvätt tillhör
normal belastning. Bör ej användas i våtutrymmen med konstant stående vatten.
Underlag
Betong, ny som gammal, fukt och alkalitet inget hinder. Underlaget skall vara fritt från frånskiljande substanser såsom
cementhud, damm, olja, fett etc.
Typ av underlag
• Betong
Begränsningar
• Använd ej i temperaturer under +8°C 

Förbehandling

Högtryckstvättning/syratvättning eller slipning och dammsugning är gängse metoder för att förbereda underlaget inför
målningsbehandlingen. Golvytor som uppvisar ojämnheter
och skador inom ca 5 mm spacklas/avjämnas före målning 

Användning

Concrete paint strong kan penslas, rollas eller sprutas. Späd
första appliceringen med 10 % med vatten för att få bättre
vidhäftning till underlaget. Temperaturen på underlaget ska
hålla minst +8°C. Rengöring sker före härdning i ljummet
vatten. 

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. 

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av
överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än
att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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