BÄTTRING AV MEKANISKA SKADOR
ARBETSBESKRIVNING
ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR BÄTTRING AV MEKANISKA
SKADOR I FÄRGSKIKTET PÅ BETONGYTOR
1. Kontrollera vilken färgkvalitet som används på ifrågavarande objekt samt kulör och tillverkningsmetod.
2. Synthesa Chemie Gess – AB Universalfärg anger på varje etikett enligt följande:
Produkt: t.ex. Capatong Plus
Kulör: t.ex. NCS 2010 Y 20 R
Tillverkningsdatum: t.ex. 99-02-23
Produktionskontrollnr.: t.ex. 1834248 dessa siffror anger produktionsår - vecka dag - maskin ansvarig arbetsledare.
Betongfabrikens arbetsledare skall vid mottagande av första leverans anteckna dessa siffror i
objektkatalogen för varje objekt.
3. Underlaget rengöres mekaniskt eller genom högtryckstvätt med ett vattentryck av max. 50 bar och en
vattentemperatur på max. 30º C så att ett fast - rent bärkraftigt underlag erhålles. Vid rengöring av
luftföroreningar och smuts rekommenderar vi att man använder Fasadtvätt Universal förtunnad
1:10-1:20 med vatten beroende på försmutsningsgrad.
4. Övergången mellan skadat färgskikt(blottlagt) och intakt färgskikt skrapas eller slippas så att en
omärkbar övergång erhålles (gäller glatta ytor). Vid större ojämnheter kan en spackling också vara
nödvändig med någon av våra Disbocret betongspackel eller Uni PAS Antisprickspackel.
5. Hela den blottlagda betongytan grundas med Djupgrund TB alt. Djupgrund LF, därefter appliceras 2
ggr. Capatong Plus förtunnad med 10% vatten i kulör lika tidigare och den sista appliceringen av
Capatong Plus tonas i ett något större område än själva skadan.
6. Där hår - nät sprickor i både betong och färgskikt förekommer skall sprickor och angränsade områden
noggrant rengöras och sprickorna övermålas - spacklas - filtas med Uni-PAS Antisprickspackel och
tonas ut mot angränsande ytor. Efter god genomtorkning kan Capatong Plus förtunnad med 10%
vatten appliceras i riktig kulör och tonas ut där Uni-PAS applicerats.
7. Vid bättring av mekaniska skador eller flagning av Spritsputs 12, 25, 40, 60 eller Fasadputser 10, 15,
20, 30 skall samma appliceringsmetod användas som tidigare gjorts. Pkt. 3 skall alltid beaktas och
beakta även om grundfärg skall användas.
8. På grund av åldring, nedsmutsning oxidering kan givetvis färgtonsavikelser förekommer mellan
färgbättringar och övriga ytan. Mycket av kulöravikelsen jämnas ut med tiden. Våra färgtekniker står
alltid till tjänst med råd anvisningar gällande speciella systemlösningar.
9. Vid enbart rengöring av målade eller putsade betongytor gäller arbetsbeskrivning Fasadtvätt Universal
med beaktande av pkt. 3.
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