HÅRDBETONG, LACK OCH IMPREGNERING
PRODUKTER SOM INGÅR
Mapetop N
Mapetop S
Concrete Sealer
Mapecure Hardener
Mapecrete Li Hardener
Primer N
Mapeprimer W
Mapefloor PU TC Transparent
Mapefloor Finish 52 W
Mapefloor Finish 58 W
Mapefloor Finish 630
Mapecrete Stain Protection
För ytterligare information, se tekniskt datablad för
produkterna.
TILLVERKARE
Mapei AB
info@mapei.se
www.mapei.se
AVFALLSHANTERING
Ohärdad produkt klassas som farligt avfall.
Härdad eller intorkad produkt hanteras som
byggavfall. Kontakta den lokala miljöstationen.

BORTTAGNING AV GUMMIMÄRKEN OCH
LIKNANDE
Gummimärken och liknande tas normalt bort med
speciella rengöringsmedel. Testning på förhand
rekommenderas eftersom ytans glans kan förändras.
SKYDD MED POLISH/VAX
För att underlätta rengöring och skydda golvet kan
polish användas på golv som inte beströtts. Ta först
bort alla rester av gammal polish med Mapefloor Wax
Remover. Applicera sedan Mapelux Lucida (blank)
eller Mapelux Opaca (silkesmatt) enligt det tekniska
databladet.
BÄTTRING AV SKADOR
Innan en skada bättras måste orsaken fastställas.
Generellt ska skador bättras med samma material
som ursprungligen använts. Repor och bomskador
kan korrigeras med respektive Mapepoxy BI-IMP och
Mapepoxy L. Kontakta alltid den utförande
entreprenören.
PRODUKTER OCH KULÖRER
Konstruktion: _____________________________
Golvarea: ________________________________
Förbehandling: ____________________________

HANTERING/MILJÖINFORMATION
Se aktuellt säkerhetsdatablad.

Grundbehandling: __________________________

UNDERHÅLL
Ytan rengörs vid behov. Alla slutbehandlingar kommer
gradvis att slitas, mattas och liknande beroende på
hur golvet används. Dessutom kan det uppstå
kulörförändringar. Skador som uppstår bör åtgärdas
omedelbart.

Slutbehandling(ar): _________________________

RENGÖRING
Golvet kan rengöras för hand eller med maskin
beroende på den aktuella konstruktionen. Som
rengöringsmedel används Mapefloor Cleaner ED
(1–3 % i vatten). Andra svagt alkaliska
rengöringsmedel kan också användas, men medlets
lämplighet för det aktuella golvet bör först utvärderas
genom testning på förhand. Vid maskinell rengöring
bör mjuka pads/borstar utan slipeffekt användas för
att förhindra onödigt slitage.

PROJEKT OCH UTFÖRANDE ENTREPRENÖR
Projekt: __________________________________

Tjocklek/åtgång: ___________________________
Kulörkod(er): ______________________________

Projektadress: _____________________________
Företag: __________________________________
Adress: ___________________________________
Telefon: __________________________________
Telefon: __________________________________
E-post: ___________________________________
Datum: ____________________________________

