PRODUKTBESKRIVELSE:
Controll®Murfinish tilhører den nye generasjonen av
miljø- og bruksvennlige produkter og er et effektivt impregneringsmiddel til bruk på alle mur-og betongflater.
Som de andre Controll®-produktene blir også Murfinish
brukt i det profesjonelle markedet der det har fått anerkjennelse for sin bruksvennlighet, effektivitet og positive
miljøpåvirkning.
Controll®Murfinish gir en sterk vann- og smussavstøtende overflate som er lett å holde ren, hindrer grønske
og algevekst og har utmerket motstand mot saltutslag,
luftforurensing og UV- stråling. Produktet etterlater en
transparent beskyttelse på alle typer mur- og betongoverflater der man ønsker å beholde det naturlige utseendet. Siden spesielle tilsetninger gjør at det trenger
dypt inn, har behandlingen en varighet på opptil 10 år.
Produktet vil ikke endre farge, struktur eller legge igjen
film på overflaten. Controll®Murfinish er alkaliebestandig, vannbasert og miljøvennlig.
OBS: Produktet kan ikke overmales.

BRUKSOMRÅDER:
Teglstein, belegningsstein, takstein, garasjegulv, bassengkanter, murpuss, fasader, fundamenter, skorstein,
betong, sandstein, markbetong, etc., etc.

FORBEREDELSE:
Controll®Murfinish er klar til bruk. Flaten som skal behandles må være tørr og grundig rengjort. Ved mistanke
om fukt i underlaget anbefales forbehandling med
Controll®Betongtett.
Reparasjoner av sprekker, sår og ujevnheter samt eventuell fuging e.l. må utføres før behandling. Ny betong,
puss, mørtel, reparasjoner o.l. skal være fullt herdet før
påføring.

6 år gammel betongmur
Ubehandlet

1 strøk Murfinish

PÅFØRING:
Dusjeflaske/hagesprøyte anbefales, men rull, kost eller
svamp kan også brukes. Påfør i én retning og overlapp
med våt kant. Ved behandling av vegger anbefales å
starte nederst.
Overflaten fuktes godt med middelet, men unngå dammer og renning. Som regel er et strøk nok, men ved
svært sterkt sugende underlag anbefales et ekstra strøk

TØRKETID:
Tørking/herding starter umiddelbart og kan pågå i 24
timer. Lett fottrafikk kan tillates 1/2 time etter påføring.

FORBRUK:
4 - 8 m2 pr liter. Forbruket vil variere med overflatestruktur og ujevnhet. Ett strøk er normalt nok.

ARBEIDSTEMPERATUR:
Ved påføring skal lufttemperatur være over 5 °C. Unngå
påføring hvis temperatur forventes å falle under 5 °C
innen etterfølgende 24 timer.

RENGJØRING:
Vann og vanlig såpe. Rengjør verktøy umiddelbart etter
bruk.

SPESIELLE FORHOLD:
Unngå søl på vinduer og andre flater som ikke skal be-

handles. Tilstøtende blanke overflater (eks. glass, lakk,
aluminium, fliser) tildekkes.
Dersom uhellet likevel skjer; skyll med vann umiddelbart.

sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater
foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring av
Controll®Murfinish ligger utenfor vår kontroll, kan vi
ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som en del
av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti,
Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar både arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse. Formularene
finnes bakerst i dette heftet.
Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen
nøye.

SERVICE:
Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk av
produktet, står vi gjerne til disposisjon.
Vi viser også til våre internettsider www.betongtett.no
for ytterligere informasjon.

PRODUSENT:
MAYNOR AS,
STOREBOTN,
5300 KLEPPESTØ

VERNETILTAK:
Produktet er ved normalt bruk ikke helsefarlig, men for
sikkerhets skyld anbefales hansker og øyevern. Se for
øvrig eget HMS-datablad.

TLF.: 56 15 93 12
FAX: 56 15 93 13
E-post: maynor@betongtett.no
Internett: www.betongtett.no

MILJØ:
Controll®Murfinish er vannbasert og skader ikke planter, trær eller gress. Produktet er biologisk nedbrytbart
og er ikke merkepliktig.

TEKNISKE DATA:
Utseende:
Densitet:
Påføringstemp.:
Lagringstemp.:

Lagringstid:
Emballasje:

Klar/lett gyllen væske.
1,02 g/ml v/20 °C
5 - 40 °C
Oppbevares frostfritt. Er
produktet frosset, tin og
rør godt.
Min. 36 mnd. ved tett emballasje.
20 liter kanne, 200 liters fat,
1000 liter container.

GARANTI:
Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet,
tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og ISO-

