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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

Efadeck Betonimprægnering 0527

Type: Vandfortyndbar imprægneringsmiddel, som kan påføres både tørre og fugtige 

overflader. Giver et "Wet-look" udseende.

Anvendelse: Imprægnering af cement- og betonbaserede overflader som f.eks. indkørsler, 

terrasser, fliser, gulve m.m.

Egenskaber: Efadeck Betonimprægnering reducerer optagelse af skidt, snavs m.m. og holder gulvet 

/ fliserne rene. God kemikaliebestandighed. Hurtig tørring, robust og glat overflade. 

Gulner ikke. Fremragende vedhæftning, elasticitet, hårdhed og udendørs holdbarhed.

Permeabilitet testet i henhold til ISO 7783-2:

Resultat: Opnår EN 1504-2 klasse I - Gennemtrængelig for vanddampe.

Penetrationsdybde testet på kridt:

Resultat = 30 mm.

Tørstof: 27 % vægt 25 % volumen

Forbehandling: Bunden skal være ren og fri for olie, fedt, snavs. m.m. Afrensning kan evt foretages 

med Højtryksrenser.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Kost -Ufortyndet

Pensel -Ufortyndet

Rulle -Ufortyndet

Sprøjtning -Ufortyndet

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Berøringstør 15 min. 20 °C

-Brugstør 2 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Efadeck Betonimprægnering påføres med 1-2 lag afhængig af undergrundens porøsitet.

OBS! Hvis optimal kemikaliebestandighed ønskes, skal der påføres 2 lag.

Rækkeevne: Teoretisk: 5 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med vand.

Bemærkninger: Når produktet bliver nedbrudt af vejrliget genbehandles med Efadeck 

Betonimprægnering. Holdbarhed ca. 2 år.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets 

egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til 

en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser.
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