
Safestep Betongbeläggning - Ytlagning  
- Appliceringsanvisning 

 

 
 
VIKTIGT: Påbörja ej applicering om det väntas frost eller regn från appliceringstillfället och 24 
timmar framåt. Applicera heller inte produkten i direkt solljus, om temperaturen är under 5 C° 
eller över 30 C°. 
 
VIKTIGT: Addera aldrig vatten när du blandat ihop de olika komponenterna – det kan påverka 
härdningen av produkten. 
  
 
Förberedelser: 
 

1. Se till att underlaget är rent, torrt (fuktigt OK) och fritt från olja och lösa partiklar. Använd 
avfettning om nödvändigt. 

 
 
Förbehandling: 
 

1. Två stycken primer är inkluderade i produktpaketet, för att säkerställa att mycket 
absorberande underlag får tillräckligt med primer. VIKTIGT: Applicera endast så pass 
mycket produkt så att den bildar en tunn, jämn hinna utan ränder – undvik för tjocka 
lager! Om ditt underlag inte är väldigt absorberande kommer du inte behöva all primer 
som ingår, så använd bara så mycket som du behöver. 

2. Fukta ner golvet med rent, kallt vatten och låt dra i 20-30 minuter – golvet ska ej vara 
blött, endast fuktigt. 

3. Applicera primer 1 och fördela jämnt med mjuk borste eller kvast. Låt verka i 15-20 min, 
eller tills grundfärgen känns klibbig på ytan. Om det behövs mer primer, applicera primer 
2.  

 
 
Blandning:  
 

1. Så fort grundfärgen känns klibbig på ytan ska du blanda ihop lagningsprodukten. 
2. Häll i hartsen i hinken (hinken ingår i paketet). Tillsätt sedan allt betongpulver långsamt 

och under omrörning. Blanda noggrant, gärna med en elektrisk borrvisp/murbruksvisp. 
3. Blanda kontinuerligt i 2 minuter. Låt sedan stå i 2 minuter, innan du blandar i 2 minuter 

till. 
4. Applicera produkten på en gång. Om produkten hinner stelna innan den appliceras går 

den inte att använda. Addera inget vatten i försök att få den rinnig igen. 
 
 

För mer info, ring oss på Safestep på 010 130 70 80 eller maila oss på info@safestep.se  



Applicering:  
 

1. Häll ut blandningen på grundfärgen och fördela jämnt med en murslev. 
2. Gå över hela ytan med en spikroller för att ta bort eventuella luftbubblor. Gå över ytan 

3-4 gånger, inom 20 minuter från att produkten är applicerad. 
 
 
Härdning:  
 

1. Produkten är redo att belastas efter ca 6 h – gäller lätt trafik. 
2. Produkten är fullt härdad efter 24-36h, lite beroende på temperatur och luftfuktighet. 

 
 
Rengöring:  
 

1. Alla verktyg ska tvättas rent med vatten direkt efter användning. 
 

För mer info, ring oss på Safestep på 010 130 70 80 eller maila oss på info@safestep.se  


