
BESKRIVELSE:

Controll®Topseal tilhører den nye generasjonen miljøvennlige produkter 
og er en eff ektiv fuktighetsblokkerer til bruk på alle typer vertikale fl ater, 
både betong, murstein, gips og puss. Produktet gir en sterk smuss og van-
navstøtende overfl ate som er lett å vedlikeholde og holde ren. Hindrer 
mose og algevekst, motvirker forvitring, luftforurensning 
(Co2-påvrkning) og UV-stråling.

NB: Produktet kan ikke overmales

VANLIGE BRUKSOMRÅDER:

EGENSKAPER:

Controll®Topseal inneholder ikke løsemidler og er ikke brannfarlig.

Produktet gir en robust gjennomsiktig vannavstøtende beskyttelse for 
alle typer murstein og betongfl ater. 
Siden spesielle tilsetninger gjør at produktet trenger dypt innhar behan-
dlingen en varighet på opptil 10 år. 
Resultatet er en krystallinsk struktur som forhindrer absorpsjon av vann, 
men tillater damp å passere gjennom (diff usjonsåpen).

Controll®Topseal er mye brukt i det profesjonelle markedet der det 
har blitt anerkjent for sin brukervennlighet, eff ektivitet og positive 
miljøpåvirkning.

Controll®Topseal er grundig testet og tifredsstiller alle internasjonale 
krav til betongimpregnering.

FORBREDELSE:

Underlaget må være tørt, rent og fritt for løse partikler, gammel maling 
og/eller annet belegg. Defekte fuger/større sprekker etc. utbedres på 
forhånd.
Dekk til blanke overfl ater (eks. glass, lakk, aluminium, fl iser). 
Ved mistanke om oppstigende fukt i underlaget anbefales forbehandling 
med vårt produkt Controll®Betongtett. 
Ta gjerne kontakt dersom du er i tvil.

Ved påføring skal lufttemperatur være over 5° C. Unngå bruk hvis temper-
atur forventes å falle under 5° C innen etterfølgende 24 timer.

• Teglstein
• Vegger
• Garasjer
• Tak

• Murpuss
• Fasader
• Peis
• Sandstein

MILJØSERTIFIKAT /
VURDERINGER:

Anbefalt av skandinaviske 
Byggvarubeömningen 
(Grønn materialvurdering) 
og SundaHus. 

Tysk ECO-institutt GmbH:

Fritt for VOC, 
kreftfremkallende 
stoff er, mutagener og 
reproduksjonsfarlige 
stoff er.

PRODUKTDATA:

FORBRUK:

0,2 - 0,6 l / m2 avhengig av 
underlagets sugeevne.

UTSEENDE:  

Klar væske

pH:  

11

VOC INNHOLD: 

0 g/l 

TETTHET: 

1.0 g/cm3

FRYSEPUNKT: 

0° C 

BRANNFARE: 

Ikke brennbart
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Class II >10 mm

> 30 %

W < 0.1 kg/m2 

Class II: >10 Nm

Class I: >30 %

Euro class 1 (fi reproof)

Ingen

Inntrengingsdybde

Økt slitestyrke

Permeabilitet

Økt slagstyrke

Uttørkingskoeffi  sient

Brannsikkerhet

Farlig innhold

UTDRAG FRA YTELSESÆRKLERING:

1111-CPR-0556

EN 1504-2:2004

DoP no.: CI 003

www.betongtett.no

EMBALLASJE:

5 liter / 20 liter/ 1000 liter 

HOLDBARHET:

Frostfritt  og mørkt  > 36 
månder

RENGJØRING:

Verktøy: Vann

Hud: Såpe og vann

TØRKETID: 

Helt tørr og vanntett innen 
24 timer

HELSE & SIKKERHET:

Forbered godt ventilerte 
områder. Beskytt luftveiene 
mot sprøytetåken, noe som 
kan forårsake irritasjon. 
Det er ingen kjente 
skadelige eff ekter.

Vi anbefaler imidlertid bruk 
av hansker og vernebriller 
under påføring.

Les  sikkerhetsdatabladet 
nøye før arbeidet starter.

PÅFØRING: 

Produktet er klar til bruk og må ikke blandes med andre væsker eller 
fortynnes.

Påfør med lavtrykkssprøyte, ett lag er normalt tilstrekkelig.
På svært absorberende overfl ater anbefales to lag “vått i vått” med 
omtrent 5-15 minutter mellom strøkene til full metning er oppnådd. 
Ved behandling av vegger anbefales å starte nederst og dusje oppover. 

Ved søl, skyll straks med vann.

BETONGTETT AS
Storebotn 13 D 
5309 Kleppestø
NORGE

Internett: www.betongtett.no
E-post: proff @betongtett.no
Telefon: +47 46 17 17 00

PRODUSENT:
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