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Produktspecifikation
Materialåtgång 0,3-0,4 liter per m2 (2 appliceringar)

Utbyte 13 liter / Hink

Väntetid mellan 
appliceringar

1 dygn i 20°C

Bindemedel akrylat

Vidhäftningsstyrka ≥1,0 (0,7) N/mm²

Klass 1 enligt EN 1504-2

CO2 diffusion resistance 
coefficient

Sd-värde CO2>50 m

Förpackning 13 liters hink (20 kg)

Certifikat 1504-2

 

•   Karbonatiseringsbromsande
• Bra täckförmåga
• Diffusionsöppen 

Om produkten 
Akrylatbaserad diffsionsöppen färg lämplig för betong och 
rena cementputser. Bromsar karbonatiseringen av betongen 
och skyddar mot fuktinträngning vilket förlänger livslängden 
på konstruktionen. Brytbar enligt Webers standardkulörkarta 

Användningsområde 
Som ytskydd och färgsättare på bärkraftiga mineraliska un-
derlag. Exempelvis rena cementputsytor eller betongunderlag, 
vanligt förekommande appliceringsområden är på undersidor 
av balkonger, socklar på hus, bropelare, ytterväggar på vat-
tentorn, broarfundament, väggar i tunnlar och parkeringshus 
etc. 

Underlag 
Betong, ny som gammal, fukt och alkalitet inget hinder. Un-
derlaget skall vara fritt från frånskiljande substanser såsom 
cementhud, damm, olja, fett etc. 

Typ av underlag 
• Betong • Tegel 

Begränsningar 
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +8°C 

Bra att veta 
Produkten kan spädas med vatten (max 10 %) om en mer 
lösare konsistens önskas. 

Förberedelser 
Underlaget ska vara torrt och fritt från föroreningar. 

Förbehandling 
Gör rent ytor som avses målas med exempelvis kvast, tryck-
luft, högtryckstvätt eller motsvarande. Eventuella gjutblåsor i 
betongen spacklas lämpligen igen med weber betongspackel 
snabb, dagen innan målning. 

Blandning 
Vispa/rör upp hinken innan användning för att motverka att 
fyllmedel eventuellt sjunkit till botten under transport. 

Användning 
Applicera weber concrete paint med pensel, roller eller färg-
spruta*. 
 
* Färgspruta kräver att vara av större modell som klarar mer 
pastösa konsistens. Exempelvis Graco Mark VII eller motsva-
rande. Sugfilter bör ej användas i maskinen och sprutmun-
stycket bör ha en storlek på minst 0,023”.                 

Säkerhetsföreskrifter 
Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig 
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.             

Återvinning 
På se.weber/retursystem finns information kring hantering av 
överblivet material, förpackningar och emballage. 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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