
ab lindec® ønsker å gi riktig informasjon, tekniske beskrivelser og bruksanvisninger for sine produkter, men ab lindec® har ingen 
kontroll over under hvilke omstendigher, eller hvordan produktet blandes og påføres; ab lindec® kan derfor ikke holdes ansvarlig. ab 
lindec® er kun ansvarlig for kvaliteten på produktet ved leveringstidspunktet. 

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD 
BETONGSÅPA®

Lindec Betongsåpa® er spesielt utviklet for vedlikehold av alle 
betongoverflater, inkludert polerte overflater. Lindec Betongsåpa® 
brukes til daglig rengjøring og beskytter betongen mot misfarging. 
Overflaten blir også smussavvisende og lettere å rengjøre. Lindec 
Betongsåpa® gir gulvet en naturlig glans ved daglig bruk og etterlater 
ingen vannstriper.
Den daglige rengjøringen er meget viktig, for å holde gulvene rene for 
smuss og støv og for å øke personalets trivsel.

Lindec Betongsåpa® hindrer vannløselig smuss i å trenge seg inn i 
mikroporene på overflaten.

Lindec Betongsåpa® er også sklisikker og anbefales til gallerier, industri, 
verksteder og lagerlokaler.

For å forlenge gulvets levetid - bruk kun anbefalte vedlikeholdsprodukter 
til gulvene. Unngå alkaliske og andre aggressive kjemikalier.

Gulvene bør rengjøres med jevne mellomrom, for å få best resultat, aller 
helst med såkalt kombiskrubber (skrubber og våtstøvsuger).
Denne må kjøres med skurenylon den første tiden, for å fjerne 
kalkavleiringer og byggesmuss. De første to månedene anbefaler vi 
mellomstore skurenylon-pads og deretter bytte til finere skurenylon-
pads (se nedenfor). Manuell påføring fungerer også bra, men er mindre 
effektiv.

Forbruk:

Væskeforbruk / m2 Lindec 
Betongsåpa®: Vann: Skurenylon:

1.) Manuell påføring 1 dl 5 liter Applikator

2.) Rengjøring/impregnering med kombiskrubber 1 liter 10 liter Medium

3.) Daglig rengjøring med kombiskrubber 0,5-1 dl 10 liter Fin

Innhold:
Såpe av spesielt utvalgte fettsyrer og væteavvisende komponenter.

Transport og lagring:
Betongsåpa tåler ikke frost! Holdbarheten er ett år i uåpnet emballasje.
Må oppbevares frostfritt!
 

Emballasje:
Plastkanne, 25 liter, 10 liter.

Miljø:
Indoor Air Comfort Gold.
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