CONTROLL®BETONGRENS
Effektiv & miljøvennlig

CONTROLL®BETONGRENS
PRODUKTDATABLAD 1:1

PRODUKTBESKRIVELSE:
Controll®Betongrens rengjør og avfetter betongflater,
fjerner effektivt sot, smuss og grønske. Løser også
mindre mørtelspill, kalk- og saltutslag, rust o.l. Øker
hefteevnen for maling eller belegg.
Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer
som er skadelige ved normalt bruk.
FORDELER:
•
Enkelt og brukervennlig
•
Økonomisk og kraftig konsentrat.
•
Fleksibelt bruk med opp til 10 deler vann.
•
Skylles fort og lett bort med kaldt vann.
•
Ideell for alle mineralske overflater.
•
Renser også vanskelige flisefuger.
BRUKSOMRÅDE:
Alle typer mur– og betongflater som har behov for rens
eller avfetting. God effekt på rust, salt– og kalkutslag.
Sett alltid prøve på et lite synlig sted!
PÅFØRING:
Controll®Betongrens blandes med vann i forholdet 1:1
- 1:10 etter oppgavens art.
Påføres med kost, rull eller sprøyte. La produktet virke
i noen minutter, bruk en stiv børste eller høytrykksspyler for å løse opp i urenheter. Skyll deretter godt med
vann.
Ved sterkt tilsmusset konstruksjon kan gjentatt påføring være nødvendig.
ARBEIDSTEMPERATUR:
Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C, da
de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.
TIPS:
Rengjøring av murerverktøy og -utstyr går lekende lett
dersom det bades i en løsning av 1 del Controll Betongrens og 1 del vann i ca. en time.
TEKNISK:
Form/Konsistens:
Farge:
Lukt:
Løselighet:
Kokepunkt:
Tetthet/Egenvekt
Brukstemperatur:
pH - konsentrasjon:
Biologisk nedbrytbar:

Flytende
Blank/gulaktig væske
Ingen
Løselig i vann
>100 °C
1,1 / 20 °C
5 – 40 °C
1,5 ±0,5
Ja

Emballasje:

25 liters kanne, 200 liters fat,
1000 liter container.

RENGJØRING:
Vann og vanlig såpe.
VERNETILTAK:
Produktet er ved normalt bruk ikke helsefarlig. Ved
fare for sprut, bruk vernebriller eller ansiktsskjerm.
Ved langvarig eller hyppig bruk anbefales bruk av
gummihansker, ellers verneklær etter behov.
Merkeplikt: Irriterende
MILJØ:
Betongrens skader ikke planter, trær eller gress og er
biologisk nedbrytbar.
GARANTI:
Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet,
tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og
ISO-sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring
av Controll®Betongrens ligger utenfor vår kontroll, kan
vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som en
del av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti, Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar både
arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse. Formularene finnes bakerst i dette heftet.
Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen
nøye.
SERVICE:
Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk
av produktet, står vi gjerne til disposisjon.
Vi viser også til våre internettsider www.betongtett.no
for ytterligere informasjon.

PRODUSENT:
MAYNOR AS,
STOREBOTN,
5300 KLEPPESTØ
TLF.: 56 15 93 12
FAX: 56 15 93 13
E-post: maynor@betongtett.no
Internett: www.betongtett.no

