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Arita betong- & stenimpregnering
– Skapar ett osynligt vattenmotstånd och upprätthåller ytans ursprungliga andningsförmåga.  
– 10 års garanti mot vatteninträngning i underlaget.

Arita Betong- och Stenimpregnering är en vattenbaserad impregnering för betongsten, betong-
element, betongfasader, lättbetong, taksten av betong eller tegel, tegelfasad, skiffer, granit, 
kalksten, natursten m.m. Produkten är baserad på nanoteknologi och utvecklad för att tränga  
in och binda sig på nanonivå till de mikroskopiska porerna i underlaget, och skapar ett osynligt 
vattenmotstånd som ökar livslängden. Vatten och fukt avstöts aktivt, något som reducerar 
faran för frostsprängning. Används på nya och gamla ytor. 

Om ytan som skall impregneras är normalt nedsmutsad rengörs ytan med Tercol stentvätt innan och 
låt torka. Har ytan påväxt av alger eller andra mikroorganismer rengörs ytan också med Tercol stent-
vätt men vänta med att impregnera någar veckor så att Tercolen kan göra verkan. Bevarar ytan samti-
digt som den behandlade ytan upprätthåller sin ursprungliga andningsförmåga.

Användningsområden  
Betongsten, betongelement, betongfasader, lättbetong, taksten av betong och tegel, tegelfasader, 
natursten, kalksten, travertin, granit, putsade ytor, både ute och inne.

Instruktioner  
Det rekommenderas att ytan som skall behandlas är ren och torr. Prova alltid på en mindre yta först. 
Applicera med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Ytan är genomhärdad efter 24 timmar. Skydda ytan 
mot regn de första fem timmarna efter applicering. 

Egenskaper  
Mjölkliknande vit vätskelösning. Efter applicering ändras inte ytans struktur eller kulör. Produkten  
förvaras frostfritt. Vattenbaserat. Innehåller ej farliga lösningsmedel. Hållbar 5 år i oöppnad original- 
förpackning. Skaka förpackningen 20–30 sekunder före användning.

Åtgång  
Vi rekommenderar 2 strykningar med Arita impregnering. 
Betong och sandsten:  Tätare natursten: 
4-5 m2/liter strykning 1  10-15 m2/liter strykning 1 
8-10 m2/liter strykning 2  10-15 m2/liter strykning 2

OBS! Innehållet skall ej hällas ut i avloppet. Överblivna produkter lämnas till återvinningsanläggning. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögon eller hud skölj rikligt med vatten. Vid sväljning  
sök läkarhjälp. 


