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Lägganvisning BetSil® och BetSil® extra med skurmaskin.

Nedanstående anvisningar gäller nygjuten betong eller betong som 

inte behöver tvättbehandlas. 

1. Se till att ytan är rengjord och dammfri, använd gärna skurmaskin.

2. Skaka om dunken med BetSil rejält, sprid sedan ut ett jämt lager med 

BetSil® över ytan med hjälp av en lågtrycksspruta eller liknande. Låt 

det sugas in i betongen ca 15 minuter.

3. Använd en skurmaskin med sugfuntion och en röd Schotch-brite 

rondell. Gå sakta över ytan så att BetSil skuras ner i betongen. Man bör 

vara 2 man som utför detta, en som sprayar ut medlet och en som skurar 

in medlet.

4. Låt medlet absorberas och torka in i betongen. Ifall ytan inte känns mättad 
eller om det är väldigt flammigt, upprepa punkt 2 & 3, men ta bara en tunn 
dimma BetSil®. BetSil® skall penetrera ner i porerna på betongen och 
INTE bilda en film ovanpå betongen.

5. Låt betongytan torka helt och spraya därefter på BetSil® eller

BetSil®extra beroende på önskad hårdhet. Vid denna påföring skall

endast en tunn dimma sprays på. Efterdra med mjuk borste för att

undvika ansamlingar av vätska.

6. Om det blir våta ansamlingar kvar av medlet efter ca 1 timme så försök i

första hand dra ut dessa med borste. Vid behov kan ”pölar” spädas med

vatten för att undvika koncentrat av torkat medel på ytan.

7. Ytan kan beträdas och användas direkt när ytan är torr. Full

härdningseffekt fås efter ca 4-6 veckor.

Övrig 
-Undvik att medlet kommer i kontakt med glas- och aluminiumytor då det finns risk att 
medlet etsar.  
-Personlig skyddsutrustning: Skyddsglasögon 
-Övrig säkerhetsinformation: Se säkerhetsdatablad 




