
 

   
  

 
 

 

Whilst any information and/or specification contained herein is to the best of our knowledge, true and accurate, we always recommend that a trial be carried 

out to confirm suitability of the product. Please note regional climatic conditions may cause a variation in the performance of the product. No warranty is given 

or implied in connection with any recommendations or suggestions made by us or our representatives, agents or distributors. The information in this data 

sheet is effective from the date shown and supersedes all previous data. Please check with your local Normet office to confirm that this is current issue.  
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TamCrete CR 

Betongfjerner 

PRODUKTBESKRIVELSE 

 
 

TamCrete CR er en ikke-toksisk, miljøvennlig 

betongfjerner for ikke-mekanisk fjerning av herdete 

betongrester på alt utstyr som benyttes til 

betongblanding, transport og plassering av 

sementbaserte materialer. 

 

EGENSKAPER OG FORDELER 

 Ikke-toksisk hurtigreagerende produkt 

 Enkelt å bruke og fjerne 

 Fjerner sementbaserte rester, herdet betong og 

mørtel 

 Skader ikke materialer som stål, aluminium, glass, 

gummi, eller maling  

 Forlenger levetiden til utstyr 

 

TYPISKE BRUKSOMRÅDER 

 Betongblandeverk 

 Betongtransport 

 Betongrøreverk 

 Betong- og sementinjeksjonspumper 

 Roboter til sprøytebetong 

 Utstyr for ‘grouting’ / fuging 

 Rensing av betongoverflater 

 

TEKNISKE DATA 

TamCrete CR  

Form Flytende / Gel 

Farge Blå 

Tetthet (g/cm3) 1,12 

pH 3,0 

Alt ved 20°C 

 

Alle tekniske data som deklareres her er basert på tester 

som er utført under laboratoriebetingelser. 

 RETNINGSLINJER VED BRUK 
TamCrete CR skal benyttes på følgende måte: 

1. Spray eller kost TamCrete CR på området 

som skal behandles 

2. La produktet virke i ca 1 time 

3. Hvis nødvendig, bistå TamCrete manuelt 

ved å børste/skrubbe/skrape området 

4. Skyll av TamCrete CR fra det behandlete 

området ved hjelp av høytrykkspyler eller 

lignende 

Gjentatte behandlinger kan være nødvendig der 

det er tjukke lag av betong. Mindre 

enheter/komponenter kan senkes helt ned i TamCrete CR 

og deretter vaskes. 

 

FORPAKNING 

TamCrete CR leveres i 25 kg plastkanner. Andre 

forpakningsstørrelser kan avtales med din lokale Normet-

representant. 

 

LAGRING 

TamCrete CR skal lagres ved romtemperatur; tørt og 

beskyttet mot direkte sollys. Dersom disse 

lagringsbetingelsene følges, og produktforpakningen 

forblir uåpnet, er produktet lagerstabilt opp mot 1 år.  

 

HELSE & SIKKERHET 

TamCrete CR skal kun benyttes som anvist. Vi anbefaler 

alltid at HMS-databladet leses nøye før produktet 

anvendes. For din personlige beskyttelse bør våre 

anbefalinger for bruk av verneutstyr følges nøye. HMS-

databladet fås ved henvendelse til din lokale Normet-

representant.  

 

KONTAKTDETALJER 

Normet Norway AS   

Slomarka 57  

2100 Skarnes  

Norge  

Telefon +47 476 66 476 

 


