
#698 Gel Hammer og #699 Foam Hammer er de mest eff ek  ve og 
skånsomme betonopløsingsmidler på markedet. Opløser op  l 6 
mm hærdede betonrester, cement eller kalk på 15 - 45 minu  er.
Brugervenlig, let biologisk nedbrydelig og er fri for de tradi  onelle 
bivirkninger, fra kra  ige syrer. 

FORDELE
• Eff ek  vt & Brugervenligt
• Hur  gt biologisknedbrydeligt
• Kan blandes med vand for 

lavere styrke
• Skader ikke overfl ader
• Ikke ætsende

APPLICERING
1. Påføres med spray, pensel eller       
     bruges i kar
2. Påfør al  d på en tør overfl ade.
3. Virknings  d 15  l 45 min.
4. Påfør igen hvis produktet er 
     begyndt at tørre
5. Afspul med højtryksrenser. 

FJERNER DESUDEN
• Oxideringer fra galvaniseretstål
• Beton fra tex  ler
• Betonslør fra beton inden mal-

ing

OBS!
• Anvend IKKE i direkte sollys
• Opbevares fros  rit

698 / 699

MEGET EFFEKTIV
Betonopløsningsmidlerne er eff ek  ve og 
opløser op  l 6 mm betonrester, cement 
eller kalk på 15  l 45 minu  er a  ængig 
af tykkelse, alder og hårdhed. Koncen-
tratet kan fortyndes med vand hvis 
lavere styrke ønskes 

OMKOSTNINGSEFFEKTIV
Opløsningsmidlerne ætser ikke metaller 
og eliminerer om lakering af dele som 
er beskadiget af syre, hvilket resulterer i 
reducerede omkostninger over  d. 

FINDES I 2 VERSIONER
698 Gel Hammer har en vedhæ  ende
konsistens der reducerer afl øbning 

699 Foam Hammer er ikke vedhæf-
tende. Brug af skumsprøjte skaber en 
fastere skum. Penetrerer hur  gt og er et 
bedre alterna  v på lukkede overfl ader 
såsom kalk og badarmaturer m.m.

BEDSTE RESULTAT
På tykkere lag påføres igen e  er ca. 
15 minu  er hvis produktet er begyndt 
at tørre, (vådt = ak  vt). Jo længere  d 
overfl aden er våd, desto mere eff ek  v 
opløsning inden afspulning.

Transparent
Glykolsyre
1,11 kg/L
Ja
Opbevares fros  rit
2,8
IBC, 200L, 20L, 5L
og 1L spray
698 Gel Hammer
699 Foam Hammer
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