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Produktbeskrivelse
Betonlasur EFC 800 er en transparent vandfortyndbar og lugtsvag lak
til støvbinding af betongulve og flintcotegulve. Betonlasur EFC 800 har
god indtrængningsevne i betonunderlaget og giver en hård og slidstærk overflade, der er let rengøre og holde støvfri.
Betonlasur EFC 800 er diffusionsåben og derfor velegnet til behandlingaf gulve i kældre, garager, lagerlokaler, parkeringsdæk, m.m.
Behandling
Omrøres eller omrystes grundigt inden brug.
Nye, ubehandlede betongulve skal være gennemtørre (maks. 4%
fugt), samt være faste og rene, frie for støv, betonslamlag, membranhærdningsmidler, voksmidler, olie, fedt, m.m. Betonoverflader afrenses
for betonslamlag med diamantslibning. Overflader der skal behandles afrenses for løstsiddende materiale og støvsuges omhyggeligt.
Tilsmudsede overflader rengøres med Maxi 3 grundrens. For optimal
vedhæftning skal blanke og hårde overfladebehandlinger matslibes til
ensartet overfladeruhed. Evt. skader som huller, revner udbedres med
egnet gulvspartel inden lakering.
Nordsjö Betonlasur EFC 800 kan påføres med en bred anstryger eller
med kortluvet malerulle. Ved behandling af større gulvarealer kan
Betonlasur EFC 800 påføres med lavtrykssprøjte med et maksimalt
tryk på 0,7 bar. For bedste resultat skal lakken umiddelbart efter påsprøjtningen, efterstryges med pensel, anstryger eller malerulle.
Ubehandlede betongulve behandles min. 2 gange med Betonlasur
EFC 800 indtil overfladen fremstår ensartet. Flintcotegulve skal behandles mindst 3 gange. - 1. strygning påføres i et fyldigt lag.
Vedligeholdende behandling:
Slidte og trafikerede områder kan vedligeholdes efter behov med
Betonlasur EFC 800, uden at hele gulvet behøver omlakering. Overflader rengøres med først med Grundrens. For optimal vedhæftning
skal overfladen matslibes til ensartet overfladeruhed inden påføring af
Betonlasur EFC 800. Afhængig af underlagets indsugning og slitagegrad påføres lakken 1-2 gange

TEKNISKE DATA
Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: Akryldispersion
Glans: Halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer,
Genbehandlingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Brugstør: Efter 8 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +10°C. Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, lavtrykssprøjte
Fortynding: Vand
Standard Farver/Baser: Farveløs
Emballage størrelse: 10 liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og
tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt
(kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l VOC

Bemærkning
Påfør ikke produktet ved lave temperaturer. Gulvets og luftens temperatur skal minimum være +10°C og maksimalt +25°C. Luftfugtighed må
max. være 80% RF.
OBS! Anvendt værktøj rengøres straks efter brug med koldt vand inden
lakken tørrer ind.
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