
 
HARDBETONG, LAKK OG IMPREGNERING 

 
 

PRODUKTER SOM INNGÅR 
 

 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 

 
For ytterligere informasjon, se teknisk datablad for 
produktene. 
 
PRODUSENT 
Mapei AS 
post@mapei.no 
www.mapei.no 
 
AVFALLSHÅNDTERING 
Ikke herdet produkt klassifiseres som farlig avfall. 
Herdet eller inntørket produkt håndteres som 
byggavfall. Kontakt lokal miljøstasjon. 
 
HÅNDTERING/MILJØINFORMASJON 
Se aktuelt sikkerhetsdatablad. 
 
VEDLIKEHOLD 
Overflaten vaskes etter behov. Alle sluttbehandlinger 
vil gradvis slites, nedmattes etc. avhengig av aktuell 
bruk. Likeledes kan fargeforandringer oppstå. 
Skader som oppstår bør utbedres umiddelbart.  
 
VASK 
Rengjøring av gulv kan gjøres både for hånd, med 
høytrykkvask og med maskin avhengig av aktuell 
konstruksjon. Som rengjøringsmiddel brukes 
Mapefloor Cleaner ED (1- 3 % i vann). Andre svakt 
alkaliske rengjøringsmidler kan også brukes, men 
forforsøk bør utføres for å vurdere egnethet på aktuelt 
gulv. Ved maskinvask bør myke pads/børster uten 
slipeeffekt brukes for å unngå unødvendig slitasje. 
 

FJERNING AV GUMMIMERKER ETC. 
Fjerning av gummimerker etc. må normalt gjøres med 
spesielle rengjøringsmidler. Forforsøk anbefales da 
disse kan føre til endring av glans på overflaten. 
 
BESKYTTELSE MED POLISH/VOKS 
For å lette rengjøring på samt å beskytte gulvet kan 
polish brukes på gulv som ikke er oppstrødd. Fjern 
først alle rester av gammel polish med Mapefloor 
Wax Remover. Deretter påføres Mapelux Lucida 
(blank) eller Mapelux Opaca (silkematt) iht. 
anvisninger i teknisk datablad. 
 
UTBEDRING AV SKADER 
Før utbedring av skader bør årsaken til skaden 
kartlegges. Generelt utbedres skader med samme 
materiale som opprinnelig brukt. Riss og bomskader 
kan utbedres med hhv. Mapepoxy BI-IMP og 
Mapepoxy L. Kontakt alltid utførende entreprenør. 
 
PRODUKTER OG FARGER 
 
Konstruksjon: _____________________________ 
 
Areal: ___________________________________ 
 
Forbehandling: ____________________________ 
 
Grunnbehandling: __________________________ 
 
Sluttbehandling(er): _________________________ 
 
Tykkelse/forbruk: ___________________________ 
 
Fargekode(r): ______________________________ 
 
 
PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR 
 
Prosjekt: __________________________________ 
 
Prosjekt adresse: ___________________________ 
 
Firma: ____________________________________ 
 
Adresse: __________________________________ 
 
Telefon: __________________________________ 
 
Telefon: __________________________________ 
 
E-post: __________________________________ 
 
Dato: ____________________________________ 

http://www.mapei.no/

