BETONGLASYR

FINNS I ALLA NCS KULÖRER

NYTA BETONGLASYR
Förhöjer intrycket av betong och stenväggar och behåller betongväggens
känsla och struktur genom sin lasyreffekt.
Nyta Betonglasyr är en vattenbaserad produkt som både kulörsätter och skyddar betongytan från
smuts och väta. Lasyren bevarar den typiska looken och känslan av betong.
Betonglasyren kan läggas på med olika grader av täckning utan att det bildas en film på ytan.
Lasyren som innehåller silan tränger in i underlaget men är samtidigt diffusionsöppen.
Betonglasyren fungerar lika bra inne som ute och underlaget blir betydligt lättare att rengöra.
Lasyren kan med fördel användas på andra underlag som natursten, frilagda ytor eller terrakotta
och tegel.
Porösa ytor som blivit behandlade med betonglasyr skyddas mot inträngning av vatten och olja.
Lasyren kan appliceras på vertikala ytor men appliceras ett lager Nyta Wetlook enligt instruktion
ovanpå kan den även appliceras horisontellt.

ORD FRÅN ARIKITEKTEN
”Vi är intresserade av NYTA lasyr för att få fram ett nytt liv i ytan.”
- Louise Kronander, arkitekt på Topo Arkitekter i Göteborg.

Här är en provlasering med NYTAS betonglasyr till ett flerbostadshus.

WETLOOK
NYTA golvskyddsprogram WETLOOK ger ett bestående skydd för sten,
betong och keramikgolv.
Wetlook är en vattenbaserad produkt som finns i två varianter,
Wetlook Intense och enbart Wetlook. Den sistnämnda finns i glansig, matt och supermatt.
Intense appliceras på en yta för att få fram djupet hos natursten.
Ytan blir förseglad och där med lättare att rengöra.
Wetlook glansig matt och supermatt är utmärkt att försegla en
horisontell gåyta av ren betong eller som tidigare är laserad med
Nytas betonglasyr. Kan användas både inne och ute och är resistent
mot olja och andra fläckar.
Wetlook intense

Före

Efter

Bilden före är ett rent betonggolv och bilden efter är först laserat med Nytas betonglasyr antracit
och sedan förseglad med Nytas Wetlook högglans (Obs finns även matt och helmatt).
Wetlook går även utmärkt att använda utan kulör.

SÄKERHETSDATABLAD
Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen)

Utfärdat 2020-07-03
Versionsnummer 1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn

FACEAL COLOUR - flat finish (9820), semi - gloss-finish (9821), special
effects (9823), Uncoloured Faceal Colour flat finish (Basis) (9824)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Identifierade användningar
Färger och lacker
Ytbeläggningsmedel
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företag
NYTA AB
Kungsängsvägen 31
753 23 Uppsala
Telefon
018-21 00 93
E-post
hans@nyta.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Denna blandning är inte klassificerad som farlig vid bedömning enligt 1272/2008
2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram Ej tillämpligt
Signalord
Ej tillämpligt
Faroangivelse Ej tillämpligt
Kompletterande faroinformation
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
2.3 Andra faror
Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kända faror för ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras när de blandas eller
späds ut, se Avsnitt 16d.
Beståndsdel

Klassificering

Koncentration

3-BUTOXIPROPAN-2-OL
CAS nr: 5131-66-8
Skin Irrit 2, Eye Irrit 2; H315, H319
EG nr: 225-878-4
Index nr: 603-052-00-8

Säkerhetsdatablad för FACEAL COLOUR - flat finish (9820), semi - gloss-finish (9821), special effects
(9823), Uncoloured Faceal Colour flat finish (Basis) (9824).
SDS-ID: 26488

≥1 - <3 %

Sida 1 (9)

Mer information om
våra produkter hittar
du i våra säkerhetsdatablad på www.nyta.se.
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