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TEKNISKT DATABLAD 

 

 

1. PRODUKTBESKRIVNING  
 
Rengöringsmedel för betongytor på kiseldioxidbas. 
Reagerar vid appliceringen till ofarliga förbindelser. 
 
1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Tar bort formolja från nya betongytor. KEIM 
Betongtvättmedel kan också användas som 
rengöringsmedel på gamla betong- eller putsytor 
som är förorenade med olja och fett. 
 
3. PRODUKTEGENSKAPER 

KEIM Betongtvättmedel neutraliseras helt och hållet 
vid ändamålsenlig applicering. 
 
Materialspecifikationer: 
- Densitet:  1,4g/cm3 

- pH-värde:  Ca. 1 (sur) 

 

Färgnyans: 
Transparent/färglös. 

4. INSTRUKTIONER 

Förtunning 

Beroende på förorening av formolja förtunnas KEIM 
Betongtvättmedel med vatten i förhållandet 1:3 till 
1:5.  
Vid rengöring av betongytor som efterföljande 
enbart ska behandlas transparent måste 
förhållandet i förtunningen med vatten vara minst 
1:5.  

Bearbetning 
Vät betongytor med vatten före applicering med 
KEIM Betongtvättmedel. Betongytan ska vara lätt 
fuktig. Därefter påförs KEIM Betongtvättmedel, ev 
förtunnat med vatten till det önskade 
förtunningsförhållande, med en pensel. Reaktionen 
sker omedelbart. Tvätta sedan de behandlade 
ytorna med mycket vatten (slang). På behandlade 
ytor inomhus kan eftertvättningen även göras med 
våta trasor.  

 

 

 

Tvättvattnet från rengöringen ska p.g.a. 
föroreningsbelastningen kasseras enligt överens-
kommelse med ansvariga myndigheter. 

Användningsvillkor: 
Luft- och underlagstemperatur >5°C. 

Torktid: 
Ytskyddbehandling med KEIM Concretalsystem 
kan ske först när underlaget är helt torrt, tidigast 
efter 12 timmar. 

Förbruk: 
Vid applicering en gång på slätt underlag ca 0,05 
liter/m2. 

Verktygsrengöring: 
Rengöres med vatten omedelbart efter 
användning. 

5. LEVERANSFORM 
 
Dunk om 5 och 20 liter. 

 
6. FÖRVARING 
 
I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, 
hållbart i ca 12 månader. 
 
7. BORTSKAFFELSE 
 
EU-avfalls ID nr 06 01 06. 
Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning. 
 
8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR 
 
Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, 
keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, 
som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp 
med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och 
huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn. 
 
Bemärk vänligast säkerhetsdatablad 

 

KEIM BETONGTVÄTTMEDEL 
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Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt 
utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer 
för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra 
produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen 
eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet 
själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda 
användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. 
KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning 
endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från 
företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra 
produkten eller dess användning. Med publicering av denna version 
förlorar tidigare versioner sin giltighet. 

 
   


