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ASAK
IMPREGNERING

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Melkehvit vannbasert akryl impregnering
Tetthet: 1 +/- 0,02
pH: 8
Viskositet:
<7cSt (Iso cup 2431 N° 3 ved 20°C)
<7cSt (Iso cup 2431 N° 3 ved 40°C)
VOC innhold: (Cat A/i) 140 g/L (2010).
Inneholder max. 36g/l COV
Forbruk: 1 liter dekker ca 4 - 6 m2 ved 
bruk av sprøyte, avhengig av overflaten.
Anbefalt dyse: X10

OPPBEVARING
Ett år i uåpnet emballasje. Oppbevares frostfritt.

FORPAKNING
1 liters flaske

SIKKERHET
Ikke regulert. Produktet skal oppbevares i sin  
original emballasje. For mer informasjon se  
gjeldende sikkerhetsdatablad.

TRANSPORT
Ikke regulert
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BRUKSOMRÅDER:
• Heller med ulike overflateteksturer
• Overflater med synlig tilslag og sandblåst betong
• Naturstein (bør utføre tester før bruk)

BESKRIVELSE
ASAK Impregnering inneholder vannoppløselig polymer
som beskytter betongoverflater mot de fleste typer flekker:
• Motorolje
• Mat og drikke (f.eks. ketchup, majones, rødvin)
• Mose

Impregneringen forhindrer at jord, fukt og urenheter trekker
ned i overflaten.

REGLER FOR BRUK
ASAK Impregnering påføres med spray, pensel eller
malerull på tørr eller svakt fuktig overflate.
• Påfør ASAK Impregnering mellom +5°C og + 35°C.
• Påfør ikke impregneringen når det er vått.
• Dekker med tett overflate (lite porøse) eller tidligere  
   impregnerte produkter trenger kun en behandling.
• Dekker med svært porøs overflate behandles nok en  
  gang etter at den første behandlingen har tørket helt.
• Dersom det regner før ASAK Impregnering har tørket vil  
  det kunne oppstå ett lett hvitt slør som vil gå bort etter hvert.
• Støvtørr og motstandsdyktig for regn ved:
 - 2-3 timer ved 20°C, 60% RH
 - 5-6 timer ved 10°C, 60% RH
 - Lett trafikk etter ca 12 timer

NB: Hvis overflødig impregnering blir liggende på en lite
porøs overflate vil dette kunne medføre en glatt overflate
dersom det er vann omkring (f.eks områder rundt
svømmebassenger).

HVORDAN VIRKER IMPREGNERINGEN
ASAK Impregnering danner en vannavisende
film på betongoverflaten som gjør den bestandig mot 
at urenheter trenger ned i porene.  
Den motvirker groe og gjør overflaten lett og holde 
ren. Den fremhever den naturlige fargen på produk-
tet og gir langvarig beskyttelse.

Impregnering for:  
BETONGOVERFLATER/HELLER
- ubehandlede og tidligere impregnerte


