
Combimix produktdatablad

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens 
användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förut-
sättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruk-
tion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra 
produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra 
externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstå-
ende information vantolkats eller frångåtts av användaren.
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Produktbeskrivning
Ytförstärkare är en natriumsilikatbaserad (vattenglas) blandning i vätskeform som används till 
ytförstärkning och dammbindning av betonggolv och cementbaserade avjämningsmassor. 

Användningsområde
Produkten används på betonggolv och cementbaserade golvytor. Används till ytförstärkning 
och dammbindning. 

Förbehandling
Före användning ska produkten skakas om kraftigt och vara rumstempererad. Arbetstemp-
eraturen ska vara mellan 5–30 °C. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, 
fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Observera att produkten etsar eller 
missfärgar glas, klinker, keramik och metall.

Blandning
Beroende på underlagets sugförmåga används 1 del Ytförstärkare blandat med 2 eller 3 delar 
vatten. Åtgången blir ca 0,15 respektive ca 0,2 liter Ytförstärkare/m². Vid användning på starkt 
sugande underlag görs två strykningar. Först med 1 del Ytförstärkare och 4 delar vatten som får 
torka och därefter görs en ny strykning med 1 del Ytförstärkare och 2 delar vatten.

Applicering
Produkten appliceras flödigt på underlaget med t ex en vattenkanna. Borsta ut vätskan på 
underlaget med en mjuk kvast/borste. Eventuellt överskott som inte sugits in i underlaget 
efter ca 10 minuter tas bort med till exempel en trasa. Vid starkt sugande underlag upprepas 
behandlingen en andra gång.  

Efterbehandling och uttorkning
Behandlingen stör inte eventuell efterföljande golvspackling eller limning av matta. Ytan är över-
målningsbar efter ca 12 timmar.

Lagringstid och förpackning
Förvaras och transporteras frostfritt. Lagringstid 3 år i oöppnad originalförpackning från tillverk-
ningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten finns i 1-liters flaska, 
5-liters dunk och i 20-liters dunk.

Restprodukter och skyddsanvisning
Tomt emballage lämnas efter rengöring till hårdplaståtervinning. Överbliven produkt blandas 
med cement/cementbruk och får härda. Kan därefter deponeras som byggavfall. Produkten får 
inte tappas i avloppsnät. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och skydds-
glasögon.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service
Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare 
odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Produktgrupp: Tillbehör golv
Datum: 2017-02-15

Sid: 1(1)Ytförstärkare

Tekniska data
Åtgång 0,15–0,20 liter/m2

Övermålningsbar efter ca 12 timmar

Arbetstemperatur 5–30 °C 
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http://combimix.com/se/produkter/produktsortiment/specialprodukter/ytforstarkare-info

