
Skalflex Curingsmiddel 
Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring af beton

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Curingsmiddel er et silikatbaseret højeffektivt additiv, der 
fjerner risikoen for revnedannelser som følge af plastisk svind/for 
hurtig udtørring. 

Skalflex Curingsmiddel sikrer et optimalt hærdningsforløb, idet vand-
fordampning forhindres, således at betonen kan udvikle den 
forventede kvalitet. Virkningen igangsættes omgående, og over-
fladen på den våde beton lukkes lynhurtigt efter påføring.

Skalflex Curingsmiddel er fri for olie, voks og paraffin, der kan hindre 
efterfølgende vedhæftning af efterfølgende puds eller maling.

Anvendelsesområde
Vandrette og lodrette flader af beton og ren cement. 
Til indendørs og udendørs brug. 

Dosering
0,1-0,2 liter/m2 (5-10 m2/liter) afhængig af underlagets sugeevne.

Påføring
Produktet påføres ufortyndet med egnet sprøjte, så snart beton-
overfladen er fri for overfladevand.

Sprøjtedysen holdes i en afstand af 45 cm fra betonoverfladen, og 
der sprøjtes i et jævnt og tyndt lag med konstant sprøjtetryk. Undgå 
’søer’, da dette kan resultere i revnedannelser. 

Lodrette flader skal fugtes med vand før påføring af Skalflex 
Curingsmiddel.

Rengøring
Værktøj og udstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug. 
Udtørret materiale kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk data
Densitet:  1,15 kg pr. liter v/+20°C
Døgntemperatur: +3°C til +35°C
Opbevaring: Tørt og frostfrit, beskyttet mod sollys
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Skalflex Curingsmiddel

5 kg, DB-nr: 1903387
10 kg, DB-nr: 1903388

FARE
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er behov for lægehjælp, medbring 
 da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj, 
 øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338    
 VED KONTAKT MED ØJNENE: 
 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.  
 Fortsæt skylning.
P301+P310  
 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: 
 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.
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