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• Mikrosement for vegg.
• Påføres som maling.

Beskrivelse - Bruksområder
Hey’di BetongLook er en mikrosement som påføres som
maling på vegg, og er bygget opp av hvit spesialsement,
finmalt marmorsten og tilsetningsstoffer.
Hey’di BetongLook blandes med vann og gir en overflate
med et matt betonguttrykk med fargenyanser. Hey’di
BetongLook kan benyttes på vegger av keramiske fliser,
tre, gips, puss, tegl m.m., både inne og ute. Ved bruk på
bad skal det være fullverdig membran bak. På bad skal
produktet impregneres med Hey’di Topp.
Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m.
Til utbedring av sår, skader og ujevne underlag benyttes
reparasjonsmørtel tilpasset underlaget.
Sugende underlag primes med Hey’di Primer Fasade.
Primeren skal tørke i min. 3 timer før Hey’di
BetongLook påføres. Ikke sugende underlag trenger
ingen priming. Ikke sugende underlag/glatte flater slipes
lett med fint sandpapir.
Utblanding - Bruksmåte
Hey’di BetongLook blandes med rent vann, 1 liter til
2,2 kilos spann, og det skal benyttes drill med blandevisp. Det anbefales ikke å dele spannet i flere blandinger
da dette vil gi en dårligere blanding av produktet og
fargeforskjeller.
NB: Blandetid 2 minutter til klumpfri masse, la
massen stå i ca. 4-5 minutter, og rør om på nytt i
ca. 1 minutt. Når malingen begynner å sette seg,
ikke tilsett mer vann, men rør opp malingen på nytt
og malingen vil få en bedre konsistens.

Vannmengden kan reduseres avhengig av hvilket uttrykk
som ønskes. Påføring foretas med en bred, kraftig pensel
(Rulle anbefales ikke). Blandingen skal være lett å påføre,
men skal ikke renne. Man vil aldri få 2 like overflater
med Hey’di BetongLook. Denne matte malingen vil
gi forskjellig uttrykk ut ifra hvordan man stryker på
malingen. Om man velger å krysstryke, legge den
horisontalt eller vertikalt. Det vil alltid bli fargenyanser
i Hey’di BetongLook, den skal ha et fargespill i de
nyansene man velger. Påføres fra hjørne til hjørne og
pass på og hele tiden påføre malingen ”vått-i-vått”
(ikke avslutt midt på veggen for å fortsette senere,
dette vil gi fargeforskjell, flekking vil også synes).
Normalt gir ett strøk ønsket overflate, skal flere strøk
påføres vent i ca. 3 timer før det primes på nytt(alt. kan
veggen fuktes med vann før maling av neste strøk).
Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C,
dette gjelder også underlaget.
Unngå å stryke Hey’di BetongLook på varm mur eller i
sterkt solskinn. Brukstid er ca. 60-90 minutter.
Redskap rengjøres med vann.
Forbruk
0,2-0,4 kilo pr. m² pr. strøk.
Tørketid
Hey’di BetongLook herder på ca. 3 timer avhengig av
temperatur.
Etterbehandling
Hey’di Topp brukes som sluttbehandling der det kan bli
vannsøl, eller for et lettere renhold av overflaten.
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Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.
Pakning
2,2 kg spann.
Fargekoden er tilnærmet lik NCS kodene.
Det kan imidlertid forekomme mindre fargeforskjeller
fra produksjon til produksjon, så disse fargekodene er
først og fremst ment som retningsgivende:
Granitt:
Betong:
Skifer:		
Lava:		

HEY'DI
BETONGLOOK

FARGEKART/FÄRGKARTA

Fargene er kun retningsgivende. Mindre fargeforskjeller forekommer.
Exakt rätt färgåtergivning kan av trycktekniska skäl ej alltid garanteras.

S 2000-N
S 3500-N
S 5500-N
S 7500-N
GRANITT/
GRANIT

BETONG

SKIFER/
SKIFFER

LAVA

NCS kode:
S 2000-N

NCS kode:
S 3500-N

NCS kode:
S 5500-N

NCS kode:
S 7500-N
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TEKNISKE DATA:
Vanntilsetning:

1 l/ 2,2 kg

Materialforbruk:

0,2-0,4 kg/m2

Største kornstørrelse:

70 µm

Brukstid:

ca. 1 time

PRODUKTKODER:
Hey’di varenr:
Granitt: 373
Betong: 374
Skifer: 375
Lava: 376
GTIN nr:
Granitt: 7054150003735
Betong: 7054150003742
Skifer: 7054150003759
Lava: 7054150003766
NOBB nr:
Granitt: 52667353
Betong: 52667383
Skifer: 52667402
Lava: 52667417
REVISJONSDATO:
Dato:

03.01.22

Hey’di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger.
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår
nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som
retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at
produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey’di AS, da det er den prosjekterende
og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved
feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette
tekniske datablad.

HEY’DI AS
Adresse: Pb 13 Frogner,
N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00
E-post: heydi@heydi.no
www.heydi.no

