PERFORM
DUSTBINDER

1

5 liters förpackning      artnr: 02-504
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

Skyddar mot dammbildning, slitage
och nedsmutsning.

25 liters dunk               artnr: 02-505
12 x 2 x 25 liter per pall (600 liter)

Perform Dustbinder 1 är ett opigmenterat
vattenbaserat golvbehandlingsmedel (dammbindare)
som främst är avsett som skyddsmedel för betonggolv
men passar även för golv av typ konstbetong, tegel,
skiffer och terrazzo (cementmosaik) m.m.
Perform Dustbinder 1 skyddar mot dammbildning,
Perform Dustbinder 1 är ett opigmenterat vattenbaserat
golvbehandlingsmedel
(dammbindare) som främst
slitage och nedsmutsning.
Den tränger ned i ytskiktet
och ger,
en sidenblank
ochskiffer,
lättstädad
yta.
skyddsmedel för betonggolv, men även för golv
avefter
typhärdning,
konstbetong,
tegel,
terrazzo
(cementmosaik)

är avsett som ett
med mera.
Perform Dustbinder 1 skall skydda mot dammbildning, slitage och nedsmutsning. Den tränger ned i ytskiktet och ger efter det att
den härdat en sidenblank och lättstädad yta.Ajour
Appliceras
med AB
polish-påläggare, roller, gummiraka
Trading Sweden
Flöjelbergsgatan 8B
eller dylikt. Normalt räcker det med två strykningar.
SE- 431 37 Mölndal
Telefon: 031-87 05 40
min,info@ajourtrading.com
tål lätt trafik efter

Torktid:

Yttorr efter 60

Täckning:

20 -30 m² per liter/strykning

Nygjuten betong:
			
			
			

Måste härda minst 30 dygn innan den kan behandlas.
Cementhuden bör först ha avlägsnats. Behandlingen bör ej ske vid temperaturer
under + 5° C. Äldre betonggolv - Ytslipning görs för att avlägsna översta skiktet
på ett betonggolv. Betonggolvets utseende avgör vidare behandlings- och nollställningsmetod.

Olika strukturer:
Grov struktur 		
Medelgrov struktur
Fin struktur 		
			

Avjämnad yta alternativt borstad yta.
Avdragen yta, brädriven yta alternativt grovglättad yta.
Finglättad yta alternativt maskinslipad yta. Betongens utseende avgör 					
behandlingssättet, ytans jämnhet och buktighet samt felaktigheter.

24 timmar och tyngre trafik efter 72 timmar.

www.ajourtrading.com

Betonggolv som har ett ytskikt skall nollställas på något av följande sätt :
Kemisk nollställning
Färgborttagningsmedel, Perform Betongrent.
Mekanisk nollställning
Rivning, slipning, blästring
Damm- och våtsug
Om fett eller oljerester förekommer måste dessa avlägsnas ur betongen.
Om golvvärme finns skall den ha varit avstängd 24 timmar innan behandling och skall vara
avstängd 24 timmar efter behandlingen avslutats.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com. pH i koncentrat ca 7,0. Förvaras frostfritt.
Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001.
Rekommenderad dosering:
Spädes 1:1 med vatten vid första behandlingen och pålägges outspäd vid andra behandlingen för bästa resultat.

P

ERFORM
FLOOR-RECOND SYSTEM

Underhållsprodukter för professionell användning.
Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår
hemsida för mer information om våra produkter och
var du kan köpa dem.
Stockholm
Kontor
Russinvägen 22
123 59 FARSTA
08 604 30 00

Fjällbacka
Göteborg
Centrallager
Huvudkontor
Ekelidsvägen 7
Flöjelbergsgatan 8B
457 40 FJÄLLBACKA
431 37 MÖLNDAL
031 87 31 21
031 87 05 40
info@ajourtrading.com
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