
 

   
  

 
 

 

Kaikki tässä esitetyt tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita ja tarkkoja. Suosittelemme kuitenkin, että tuote testataan ennen käyttöä sopivuuden 

varmistamiseksi. Huomaa, että paikalliset ilmasto-olosuhteet voivat vaikuttaa tuotteen suoritustasoon. Meidän tai meidän edustajiemme tai jälleenmyyjiemme 

esittämät suositukset tai ehdotukset eivät sisällä minkäänlaista suoraan tai implisiittisesti esitettyä takuuta. Kaikki tässä tietolehdessä esitetyt tiedot ovat 

voimassa tietolehden päiväyksestä alkaen ja korvaavat kaikki aikaisemmat tiedot. Varmista Normetin paikallisesta toimipisteestä, että käytössäsi on uusin 

versio.  
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TamCrete CR 

Betonin poistoaine / betoniliuotin 

KUVAUS 

 
 

TamCrete CR on myrkytön ja ympäristöä säästävä 

betoniliuotin, jolla sementtimäisten materiaalien 

sekoittamisen, kuljetuksen, valamisen ja injektoinnin 

yhteydessä laitteisiin jäävät kovettuneet betonijäämät 

voidaan poistaa ilman mekaanista työtä. 

 

TÄRKEIMMÄT EDUT 

 Myrkytön ja nopeasti tehoava tuote 

 Helppo käyttää ja poistaa 

 Poistaa sementtipohjaiset jäänteet, kovettuneen 

betonin ja muurauslaastin 

 Ei vahingoita esimerkiksi teräs-, alumiini-, lasi-, kumi- 

tai maalipintoja 

 Pidentää laitteistojen käyttöikää 

 

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA 

 Betoniasemat ja betoninkuljetusajoneuvot 

 Betonin ja sementin injektointipumput 

 Ruiskubetonointilaitteet 

 Teräsmuottilevyt 

 Injektointilaitteet 

 Betonipintojen puhdistus 

 

TEKNISET TIEDOT 

TamCrete CR  

Olomuoto Neste/geeli 

Väri Sininen 

Tiheys (g/cm3) 1,12 

pH 3,0 

Kaikki arvot lämpötilassa 20 °C 

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot perustuvat laboratorio-

olosuhteissa tehtyihin testeihin. 

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA 

TamCrete CR -betoniliuotinta on käytettävä seuraavasti: 

1. Levitä TamCrete CR puhdistettavalle 

alueelle ruiskulla tai harjalla. 

2. Anna tuotteen vaikuttaa noin 1 tunnin ajan. 

3. Tehosta TamCrete CR -betoniliuottimen 

vaikutusta tarvittaessa harjaamalla/ 

raaputtamalla/hankaamalla käsiteltyä 

aluetta. 

 

4. Huuhtele TamCrete CR -betoniliuotin 

käsitellyltä alueelta painepesurilla tai muulla 

sopivalla tavalla. 

 

Paksut betonikerrostumat voivat vaatia useampia 

käsittelykertoja. Pienet osat voidaan puhdistaa 

upottamalla ne TamCrete CR -betoniliuottimeen ja 

pesemällä sen jälkeen. 

 

PAKKAUSKOKO 

TamCrete CR toimitetaan 25 kg:n muoviastioissa. Muista 

pakkausko'oista voit sopia Normetin paikallisen edustajan 

kanssa. 

 

VARASTOINTI 

TamCrete CR on säilytettävä kuivassa tilassa 

huoneenlämmössä ja suojassa suoralta auringonvalolta. 

Näissä olosuhteissa varastoidun avaamattoman 

pakkauksen säilyvyysaika on yksi vuosi. 

 

TERVEYS JA TURVALLISUUS 

TamCrete CR -betoniliuotinta saa käyttää vain ohjeiden 

mukaisesti. Suosittelemme, että käyttöturvallisuustiedote 

luetaan huolellisesti ennen aineen käyttöä. Noudata 

suojainsuosituksiamme erittäin tarkasti oman 

turvallisuutesi takia. Käyttöturvallisuustiedotteen saat 

pyytämällä sitä Normetin paikalliselta edustajalta. 


