
     

       

BETONSTEN – TERRAZZO TI-5.1-D14 
 

Forudsætninger 
Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger 
Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger. 
Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektforhold kan udtørringstiden 
forlænges. Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen 
skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan 
variere.  
Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.  

Inden lægning 
S49, Imprægnering før montering. Kun i vådrum f.eks. brusenicher mv. Fliserne kan med fordel 
imprægneres på undersiden samt siderne for at forhindre gennemtrængende fugt. Rækkevidde: 5 til 
10m2/liter 

Hjælp til fugning 
S45, Fugebeskyttelse. Produktet medvirker til en betydeligt lettere afvaskning af fugeslør. Rækkevidde: 10 
til 15m2/liter 

Rengøring 
R55, Grundrens (syrefri). Produktet benyttes til rengøring for byggesnavs samt fugeslør, Rækkevidde: 10 til 
80m2/liter 
Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.  

Beskyttelse 
Trin 1: S32w, Pletstop (vandbaseret), imprægneringen udføres af 2 gange, med ca. 1-2 timers interval. 
Herefter tørretid på min. 24 timer. Ingen farveændring Rækkevidde: 8 til 10m2/liter.  
Har man valgt at behandle med S45, Fugebeskyttelse, vil det udgøre trin 1, dvs. fortsæt direkte med trin 2! 
Trin 2: S34n, Pletstop, imprægneringen udføres af 2 gange med ca. 2 timers interval. Herefter tørretid på 
min. 48 timer. Minimum farveændring. Rækkevidde: 8 til 10m2/liter 
Trin 3: P23, Stenglans, udføres af 2-3 gange, men kun såfremt der ønskes glans på overfladen.  

Daglig rengøring 
P24, Ædelstensæbe, benyttes til regelmæssig vask/pleje af overfladen. Blandingsforhold: 25-50 ml. til 10 
liter vand 
P23, Stenglans, til genoprettelse af glansen, kan tilsættes vaskevandet efter behov f.eks. efter 5 gange vask 
med P24, vaskes 1 gang med P23. Blandingsforhold: 100-200 ml. til 10 liter vand. 
R55, Grundrens (syrefri), benyttes til den grundige vask af gulvet.  

Gamle overflader  
R55, Grundrens (syrefri), fjerner gamle lag af vedligeholdelsesprodukter og snavs. Rækkevidde: 10 til 
80m2/liter 
R54, Lakfjerner, benyttes til afrensning af gamle lag af voks og lignende. Rækkevidde: 5 til 10m2/liter 
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