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TEKNISKT DATABLAD 

 

 

1. PRODUKTBESKRIVNING  

 
Vattenhaltig, KEIM Silan-C80 är en lösnings-
medelsfri, silanbaserad hydrofoberingskräm som 
uppfyller kraven enligt DIN EN 1504-2/1,1, 2,1, 8,1. 

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

KEIM Silan- C80 används för hydrofobering av 

betong i synnerhet utomhus. KEIM Silan-C80 är 

optimerad för hydrofobering av ytor ovanför 

huvudhöjd. KEIM Silan-C80 används med fördel på 

ytor som utsätts för frost och tösalt men även som 

armeringsskydd mot kloridkorrosion vid 

salttransport. KEIM Silan-C80 kan användas som 

ytskydd enligt DIN EN 1504-2, 1.1, 2.1 och 8.1. 

3. PRODUKTEGENSKAPER 

- Lösningsmedelsfri alkyloxysilan/-siloxan 

- Utmärkt penetreringsförmåga 

- Produkten har formen av en pasta och kan 
därför appliceras utan spill 

- Hantering ovanför huvudhöjd möjlig 
 
Teknisk data 

 

- Densitet:  ca 0,9 g/cm
3
 

- Ämnesinnehåll:  64% 
 

Materialegenskaper enl DIN EN 1504-2 
 

- Inträngningsdjup: Klass I: ≥10mm 

- Vattenabsorption och 
alkalibeständighet:  Absorptionskoefficient 

< 7,5 %, jmf med 
obehandlad provyta. 
Absorptionskoefficient 
<10% efter 
neddoppning i 
alkalilösning.  

 

- Torktid:  Klass I: > 30% 

- Massförlust p.g.a.  
påfrestning orsakad  
av frost/tösalt:  Jmf med ikke 

impregnerad provyta 
efter 20 cykler. 

- Farliga substanser: Enl. DIN EN 1504-2,5.3  

 

 

 

 

 

4. INSTRUKTIONER 

Användning: 
KEIM Silan- C80 är klar att användas och 
appliceras med pensel, roller eller spackel. För 
större ytor rekommenderas applicering med 
målarspruta. Vanligtvis krävs endast en strykning 
av materialet och vid extrem väder- eller 
saltbelastning är övermålning möjlig tidigast efter 
24 timmar. 
 
KEIM Silan- C80 reagerar med fukten i betongen 
och bildar under alkalisk inverkan en 
vattenavvisande zon. Tack vare sin tixotropiska 
konsistens kan KEIM Silan-C80 appliceras i 
önskad tjocklek utan risk för okontrollerad 
droppning. Substratets porer och kapillärer förblir 
öppna vilket innebär att diffusionsförmågan 
bevaras.  
 
OBS! 
Övermålningsbarhet med andra system fastställs 
genom provmålning av en yta. Övermålning är 
möjlig först efter 24 timmar. 
 
Bearbetningsförhållande: 
Minst 5 °C till max. 30 °C underlags- respektive 
lufttemperatur. Apparater och verktyg måste vara 
rena och torra. Kontakt med vatten före 
användning ska undvikas. Ytan på byggmaterialet 
måste vara ren, torr och absorberande och 
eventuellt rengöras före applicering. Ytor som inte 
ska behandlas skyddas genom övertäckning. 
Direkt solljus och stark vind bör undvikas. 
 
Förbruk: 

 Beroende på täthet och kvalitet på betongytan: 
cirka 0,2 kg till 0,4 kg/m² vid målning i ett skikt. 
Den exakta förbrukningen beräknas på själva 
objektet. 
 
Verktygsrengöring: 

Tvättas efter användning med sprit, bensin etc. 

 
5. LEVERANSFORM 

Dunk 25 kg 
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6. FÖRVARING 

Hållbar i 12 månader. Öppnade behållare ska förvaras väl 

förslutna. Förvaras svalt och torrt för att motverka 

inträngning av fukt. 

7. BORTSKAFFELSE 

EU-avfalls ID nr 07 02 16. 

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning. 

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR 

 
Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, keramik, 
trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på intilliggande 
ytor eller transportytor tvättas omedelbart bort 
med organiskt lösningsmedel. Behållaren ska 
vara tätt försluten vid arbete i slutna utrymmen. 
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Skydda 
ögonen och huden mot stänk. Det är inte tillåtet 
att äta, dricka eller röka under arbetet! Förvaras 
oåtkomligt för barn. 
 
Bemärk vänligast säkerhetsdatablad. 

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. 

 

   


