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RENGØRING/VEDLIGEHOLDELSE  
BETONGSÅPA®

Lindec Betongsåpa® er specielt udviklet til vedligeholdelse af alle 
betonoverflader, også polerede overflader. Lindec Betongsåpa® 
anvendes til daglig rengøring og beskytter betonen mod misfarvninger. 
Overfladen bliver desuden smudsafvisende og nemmere at rengøre. 
Lindec Betongsåpa® giver gulvet en naturlig glans ved daglig 
anvendelse og efterlader ingen vandstriber.
Den daglige rengøring er meget vigtig for at holde gulvene rene for 
snavs og støv og for at øge personalets trivsel.

Lindec Betongsåpa® forhindrer vandopløseligt snavs i at trænge ned i 
overfladens mikroporer.

Lindec Betongsåpa® er også skridsikrende og anbefales til arkader, 
industri, værksteder og lagerlokaler.

For at forlænge gulvets levetid bør du kun bruge anbefalede 
vedligeholdelsesmaterialer til dine gulve. Undgå alkaliske og andre 
aggressive kemikalier.

Gulvene bør rengøres med jævne mellemrum for at opnå et 
optimalt resultat, helst med en såkaldt kombiscrubber (skrubber og 
vådstøvsuger).
Denne skal køres med en skrubbenylonpude i den første periode for at 
fjerne kalkudfældninger og byggesnavs. I løbet af de første to måneder 
anbefaler vi medium skrubbenylonpuder, hvorefter man går over til 
fine skrubbenylonpuder (se nedenfor). Manuel påføring kan også lade 
sig gøre, men er mindre effektivt.

Forbrug:

Material consumption / m2 Betongsåpa®: Vand: Skrubbenylonpude:

1.) Manuel påføring 1 dl 5 liter Applicator

2.) Rengøring//imprægnering med kombiscrubber 1 liter 10 liter Medium

3.) Daglig rengøring med kombiscrubber 0,5-1 dl 10 liter Fine

Inhold:
Sæbe af specielt udvalgte fedtsyrer og væskeafvisende komponenter.

Transport og opbevaring:
Betongsåpa er frostfølsom. Holdbarheden er et år i uåbnet emballage
Opbevares frostfrit!
 

Emballage:
Plastdunk, 25 liter, 10 liter.

Miljø:
Indoor Air Comfort Gold.
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