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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

MasterCast 30 används till ytförstärkning, dammbindning 

och tätning av betongytor t.ex. golv, väggar och tak. 

 

EGENSKAPER 

MasterCast 30 tränger in i betongytans kapillärer och 

reagerar med ohydratiserad kalk, så att man får en härd-

ning av dessa material. Detta gör ytan hård, slitstark och 

motståndskraftig mot mekaniskt slitage samt mot aggres-

siva vätskor. 

 

BRUKSANVISNING 
Betongen ska vara minst 14 dagar gammal (efter härdning 

i normal rumstemperatur) och den får inte avsyras före 

behandling med MasterCast 30. Ytan ska vara ren och fri 

från fett och olja. 

MasterCast 30 levereras som färdig blandning och skall 

inte spädas. Borsta eller spruta på lösningen rikligt på 

ytan. 

För att uppnå maximal effekt ska betongen behandlas tre 

gånger med upp till 6 timmars mellanrum mellan behand-

lingarna utan att ytan torkar ut. Senast 4 timmar efter sista 

behandlingen innan ytan hunnit torka sköljs betongen med 

vatten och överskottet skrapas av med en gummiskrapa. 

Två behandlingar kan i vissa fall ge ett tillfredsställande 

resultat. 

 

 

För att kontrollera att behandlingen är tillräcklig kan man 

droppa en 5 % saltsyralösning på betongytan. En obe-

handlad yta brusar medan en riktigt behandlad yta inte 

reagerar. 

Till två behandlingar går det åt ca 400 gr/m² och till tre 

behandlingar ca 600 gr/m² färdig vätska. 

 

MILJÖ 
MasterCast 30 i färdig lösning är hudirriterande. Använd 

arbetskläder och gummihandskar. Vid risk för ögonstänk 

bör skyddsglasögon användas. Se i övrigt vårt säkerhets-

datablad. Medlet får inte släppas ut i grundvatten eller 

vattendrag. 

 

FÖRVARING 
MasterCast 30 ska förvaras originalförpackning, i en tem-

peratur mellan 10°C-25°C. Vid föreskriven temperatur är 

hållbarheten tolv månader. 

 

LEVERANSFORM 
MasterCast 30 levereras normalt i 25 kg dunk. 

 

Tekniska data 
Aktiv komponent: Fluorsilikat 

PH: Ca 2 i färdig lösning 

Målningskod: 00-4 

Torrhalt: <10 % 

Utseende: Färglös vätska 
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Note: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få 

bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom 

arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning 

av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår 

frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt. 

 

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen 


