
#696 Easy Coa  ng er en betonbehandling, der trænger ind i den 
rå beton og hærder det øverste lag  l en homogen, halvblank glat 
overfl ade. Overfl adelaget bliver slidstærkt, elas  sk, diff sionsåbent 
og meget let at rengøre. Fungerer fremragende som membran-
hærder og modvirker revner ved brug på ny støbte betondæk.

COATER BETON
Easy Coa  ng er en meget simpel
behandling  l f.eks. betongulve.
Skaber en belægning, der binder det 
skadelige kvartsstøv, som ubehandlet 
beton afgiver. Overfl adebelægningen 
er slidstærk, skridsikker og nem at 
holde ren. 

NYSTØBT BETON
Easy Coa  ng er fremragende på ny 
støbtebetongulve. De membranhær-
dende egenskaber modvirker for 
hur  g hærdning med svindrevner og 
udtørring som resultat og sørger for, 
at betonen tørrer langsomt. Afdæk-
ning med plas  olie eller lignende 
ersta  es således på den baggrund.

FORDELE
• Omkostningseff ek  v
• Gennemsig  g
• Ingen afskalning
• Diff usionsåben
• Giver en holdbar betonoverfl ade
• Nem at holde ren
• Membranhærder
• Vandbaseret
• Ingen miljøfarlige stoff er
• Fri for opløsningsmidler
• Binder kvartsstøv
• Pigmenterbar i fl ere farver
• Kan overmales
• Værktøj rengøres med vand 

FORBRUG 
Påføres i to lag med totalforbrug på 
ca. 1 liter  l omkring 5-7 m2. 

FORBEHANDLING
Rengør gulvoverfl ader for løssidden-
de maling, støv, snavs, olie og fedt. 

PÅFØRING
• Påfør med en blød børste eller 

lavtrykssprøjte.
• Påfør rigeligt i 1. lag og 2. lag e  er   

ca. 1  l 2  mer.
• Opståede søer vil fordampe
• Overfl adetør e  er 1-3  mer
• Anvendes e  er 8  mer ved normal 

stuetemperatur og ven  la  on
• Må IKKE påføres under +10 °C 

EFTERBEHANDLING
Slidte overfl ader med Easy Coa  ng 
behandles nemt igen. E  erbehand-
ling med maling, spartelmasse, lim 
m.m. hæ  er uden problemer. 

ANVENDELSESOMRÅDER:
Ubehandlet beton, betongulve
og betonoverfl ader med iblanding af
bitumen (fl intcote). 
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