PRODUKTBLAD
NYTA Betonglasyr Total

Nyta betonglasyr Total är en lasyr som kulörsätter och skyddar ytor av betong och sten.
Produkten är avsedd för väggar inne och ute. Nyta Betonglasyr Total är en vattenburen lasyr som innehåller
Silan. Silanet tillser att produkten tränger in i betongen och ger ett bra skydd mot smuts och föroreningar.
Lasyren ger ingen yta utan följer underlaget, vilket behåller den råa betongkänslan, men med en svag eller
stakare nyans.

Nyta Betonglasyr Total är en skyddande lasyr avsedd
för de flesta typer av absorberande mineraliska ytor, som
betong, tegel eller natursten.
Förberedelser
Vid nygjuten betong använd först Nyta Betongrengöring
EC för att neutralisera betongen (se bruksanvisning). Spola
sedan av innan du lägger på Nyta Cleaner Betongcleaner
(se bruksanvisning).
Gammal betong: Tvätta av betongen med Nyta Betongcleaner (se bruksanvisning.
Gammal betong med kalkutfällningar: samma som ovan.
Det är viktigt att betongen är ren från föroreningar, formolja
och färgrester. OBS tillse vid lasering på en gammal betongvägg att det inte finns någon kvarvarande impregnering
från tidigare tillfälle. Undersök genom att spraya vatten på
väggen och se om det sugs in eller om det bildas vattenpärlor på ytan. Sugs vattnet in så är det sannolikt ingen impregnering just där.
OBS är du osäker, gör ett mindre prov på ytan.
Nedre gräns för när du kan applicera lasyren är om underlaget håller en temp på 5 grader eller lägre.
Bästa resultat får du om temperaturen är mellan 10 och 35
grader.
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Så här gör du: När underlaget är rent och torrt så ska du
applicera lasyren med pensel, roller eller med spruta.
Vill du ha en mer mättad kulör så kan du applicera lasyren
två eller tre ggr.
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Om du tycker att lasyren är för kulörstark så kan du späda
den upp till 20% med vatten.
En ljus kulör är inte lika mättad som en mörk och man kan
därför få lägga på minst två strykningar. Observera att här
skiljer sig underlag från underlag PROVA ALLTID FÖRST.
Om du lägger på med färgspruta så är en lågtrycksspruta
med litet munstycke bäst.
Åtgång: Det beror på ytans förmåga att suga. Vid en första
strykning räcker en liter till c:a 7 kvm. Andra strykningen
räcker alltid längre.
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Torktid innan andra lagret kan läggas på är ca: 30 min. Sluthärdad (beror på temperatur) ca 1 dygn.
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Förvaring: Måste förvaras frostfritt
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Användning: Bör användas inom 25 månader efter tillverkningsdatum, i obruten förpackning OBSERVERA att burken
alltid skall skakas om eller röras flera minuter innan användning.
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Skyddsutrustning: Skydda ögon och kläder. Väl ventilerade
lokaler är önskvärt.
Viktigt att notera: Innehållet i denna produktinformation
är baserad på våra erfarenheter av hanteringen av denna
produkt. Nyta garanterar produktens kvalitet, men är inte
ansvarig för effekter som kan uppstå om produkten används
felaktigt eller om Nytas råd kring produktens användning inte
följs. Om produkten används felaktigt av otränad personal
eller om produkten kombineras med andra produkter eller
vid felaktiga väderomständigheter
Rengöring av verktyg: Vatten

Uppdaterad: 2021-09-26
Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Nyta AB inte kan ge någon garanti för
uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.
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