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REPARASJON

Bemix Korroheft
 
Korrosjonsbeskyttende • Vedheftsforbederende slemming
Dekorativ • Påføres direkte på jern eller betong

BRUKSOmRådE
Sementbasert slemmemasse som rustbeskytter av armeringsjern og annen metall og for økt vedheft 
til betongunderlag. Inngår som komponent i Finja Bemix betongreparasjonssystemer. Kan også 
anvendes som overflateslemming der man ønsker en enhetlig farge ved f.eks. reparasjoner. 

ARBEIdSBESKRIVELSE
Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, fett eller andre forurensinger som kan
forhindre vedheft. Ekstra hensyn må tas for å fjerne rust fra armeringsstål. Hvis det er nødvendig, 
forvanne overflaten dagen før påføring. Underlaget bør være fuktig men uansett jevnt sugende. en 
sekk Korroheft om 5 kg blandes med drill og visp i 1,8 - 2,2 liter rent vann i minst 5 minutter til en 
klumpefri masse. Varier vannmengden etter ønsket konsistens. Temperatur i underlag og luft skal 
være +5 °C till +25 °C. Nystøpt betong skal ikke behandles innom en måned etter støping. Påføring 
skjer med kost eller pensel. Produktet krever ingen etterbehandling, men bør beskyttes mot sol og 
vind den første dagen. Eventuelt neste sjikt påføres vått i vått innen massen tørket.
Ved bruk til overflate påføres produktet med fordel med roller. For grovere struktur velg kost. 
Ekstra hensyn må tas for å fjerne rust fra armeringsstål. Hvis det er nødvendig, forvanne overflaten 
dagen før påføring. Underlaget bør være fuktig men uansett jevnt sugende. En sekk Korroheft om 
5 kg blandes med drill og visp i 1,8 - 2,2 liter rent vann i minst 5 minutter til en klumpefri masse. 
Varier vannmengden etter ønsket konsistens. Temperatur i underlag og luft skal være +5 °C till +25 
°C. Nystøpt betong skal ikke behandles innom en måned etter støping. Påføring skjer med kost eller 
pensel. Produktet krever ingen etterbehandling, men bør beskyttes mot sol og vind den første dagen. 
Eventuelt neste sjikt påføres vått i vått innen massen tørket.
Ved bruk til overflate påføres produktet med fordel med roller. For grovere struktur velg kost. 

FORPAKNINg/LAgRINg
5 kg pose i emballasje med 4 poser. Oppbevares i tørre lokaler. Lagringstid i 12 mnd i uåpnet
orginalsekk. Produksjonsdato oppgis på sekken. Produksjonsdato angis pa sekken.

TEKNISKE dATA
Materialforbruk 3-4 kg/m² ved normalt bruk

Bearbeidlig i ca. 2 timer

Maks sjikttykkelse 3 mm

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn vad som angis under tekniske 
data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finjas ansvar er f.eks. håndtering, 
bear beidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også 
lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid  
www.finja.no. 
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