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Impregnering av Mineraliska Ytor 
Namn Beskrivning Pris, SEK 

SPEKTRIN® 
Impregnering  baserad 

på organokisel 
Torrhalt – 11% 

 

SPEKTRIN® - penetrerande impregnering för betong från 14 dagar gammal och terazzo. 
Penetrerar ca 4 mm, konsoliderar, hårdnar och dammbinder. Ökar tryckhållfasthet av betongen med 
så mycket som 25%, motståndskraft mot frys-tö cykler, nötningsbeständighet ungefär 2,5 gånger, 
varför nästan alla nötning damm elimineras 100%. Ökar motståndskaft mot smuts, och därför 
förenklar rengöringen. Enkel och kostnadseffektiv att använda. Noll-VOC, inte eldfarlig, ingen lukt, 
och säker att använda. Behandlat området kan lätt poleras tills den nödvändiga glansnivå. För 
användning både inomhus och utomhus. Produkten har CE-märkning.  
 
Täckförmåga: Normalt 8 m2/liter 
                         på maskinglättad yta: 12 m2/liter.1  

       / ltr. 

SPEKTRIN® PLUS 
Hybrid Impregnering  
baserad på organokisel 
och hartspolymer 
Torrhalt - 16%  

 

SPEKTRIN® PLUS – penetrerande impregnering, modifierad med 100% polymerharts med en 
speciell tensid för färsk och gammal betong. Har alla egenskaper av SPEKTRIN®, men skapar 
också ett härdmembran för jämn härdning av färsk betong. Efter reaktion kan den inte flagna eller 
släppa från underlaget. Helt eliminerar damm, minskar vatteninträngning med 5 gånger. Ökar 
motståndskraft mot smuts och därför gör rengöring enkel. Speciellt effektiv på mjuk betong och 
sand-cement ytor. Transparent efter torkning. Produkten har CE-märkning.  
 
Täckförmåga: Normalt 8 m2/liter.   
                        på maskinglättad yta: 12 m2/liter.6 
 

      / ltr. 

SPEKTRIN® LITHIUM 
Djuppenetrerande 

impregnering baserad på 
litiumsilikat 
Torrhalt 10% 

 

SPEKTRIN® LITHIUM – djuppenetrerande impregnering med högt innehåll av litium-
komponent. Har alla egenskaper av SPEKTRIN®, och tack vare litium som basmaterial tränger in 
ca 5mm och djupare. Har mycket snabbare reaktionstid. Accepterar gångtrafik efter 1-2 timmar och 
lätt fordonstrafik efter 24 timmar. Den mest lämpliga impregneringen för polerad betong. Skapar 
hög glans på ytan. Rekommenderas för hårt och tätt maskinglättad betong. Produkten har CE-
märkning.   
 
Täckförmåga: Normalt 8 m2/liter.   
                         på maskinglättad yta: 12 m2/liter.6 

      / ltr 

SPEKTRIN® LITHIUM 
PLUS  

Djuppenetrerande 
Impregnering 
Torrhalt 11% 

 

SPEKTRIN® LITHIUM PLUS – djuppenetrerande impregnering med högt innehåll av litium-
komponent. Har alla egenskaper av SPEKTRIN® LITHIUM, men skapar också en härd 
membran för jämn härdning av färsk betong. Tack vare litium som basmaterial tränger djupare in. 
Transparant när torr. Rekommenderas för hårt och tätt maskinglättad betong, även som en sista 
tätskikt i polerad betong teknik. Produkten har CE-märkning.  
 
Täckförmåga: Normalt 8 m2/liter.   
                          på maskinglättad yta: 12 m2/liter.6 
 

      / ltr 

SPEKTRIN® 
CLEANER 

 
Koncentrerat 

rengöringsmedel baserad 
på kolloidal kiseldioxid 

 

SPEKTRIN® CLEANER – är en överlägsen vattenburen koncentrerad kraftigt svagt basisk 
(alkaliskt) ytrengöringsmedel som tar bort smuts, fett, sot,olja, mögel och alger fläckar från nästan 
alla underlag. Speciellt utmärk på mineraliska underlag som betong och marmor, för att den stärker 
dess styrka med varje rengöring. Perfekt för polerad betong, för att den fortsätter att förtäta med 
tiden och skapar ett hårdare golv som kräver lite underhåll. På polerade betonggolv den också håller 
glans. För användning både inomhus och utomhus. Produkten har CE-märkning.    
 
Täckförmåga: För regelbunden rengöring användningskoncentration  0.7-2%. 
                         För mycket stark rengöring användningskoncentration 2.5-10%.   
                         Normalt 5 m2/liter av klar-att-använda lösning. 
 

      / ltr 
(25 ltr pack) 
 
     / ltr 
(5 ltr pack) 

Pro Uretan Akryl Sealer WB / Polyuretan vattenburen lack – filmbildande vattendispersion hybrid uretan-akryl lack för 
mineral- och trä ytor. Akryl skapar vidhäftningen, och uretan skapar hårdhet. Materialet bildar kristallklar yta. Skapar hög glans på 
ytan. För användning både inomhus och utomhus.   
Täckförmåga: 5-15 m2 / liter.  

      / ltr. 
 

Pro Colorant koncentrerat färgämne för SPEKTRIN® och SPEKTRIN® LITHIUM impregnering. Mycket resistent mot 
alkali, väder och UV-ljus. Tillsätts till impregneringen i mängden 5-10%. Ekologiska och anti-ellergiska egenskaper. Noll VOC 
(Volatile Organic Compounds), giftfri och därför säker att använda. Kulörer enligt RAL: Pure White (9010), Golden Yellow (1004), 
Brown Beige (1011), Copper Brown (8004), Beige red (3012), Pastel Blue (5024), Pastel Green (6019), Pebble grey (7032), Slate 
Grey (7015), Jet Black (9005).  

      / kg 

 

                                            

 


