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TamCrete CR 

 Betongrengöring / -borttagning  

PRODUKTBESKRIVNING 

 
TamCrete CR är ett giftfritt och miljövänligt 

betongrengöringsmedel avsett för borttagning av härdade 

betongrester som återfinns på all utrustning som används för 

tillverkning, transport och applicering/injektering av 

betongmaterial. 

 

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR  

 Giftfri snabbverkande produkt 

 Lätt att applicera och ta bort 

 Avlägsnar cementrester, härdad betong och murbruk  

 Förstör inte material såsom stål, aluminium, glas, gummi 

eller färg 

 Förlänger brukstiden på utrustning 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 Betongfabriker, betongblandare och omrörare. 

 Pumpar för betong- och cementinjektering 

 Sprutrobotar för betong 

 Ståljalusier 

 Putsutrustning 

 Rengöring av betongytor 

 

TEKNISKA DATA 

TamCrete CR  

Form Flytande/Gel 

Färg Blå 

Densitet, g/cm3 1.12 

Viskositet mPa s 200 - 400 

pH 9-10 

Allt uppmätt vid 20oC 

RIKTLINJER FÖR APPLICERING 
 

TamCrete CR bör användas på följande vis: 

1. Spraya eller applicera TamCrete CR med borste 

på ytan som behöver rengöras 

 

2. Låt produkten verka i cirka en timme. 

 

 

3. Borsta/Skrapa det behandlade området vid 

behov. 

 

4. Skölj av TamCrete CR från det behandlade 

området med hjälp av högtryckstvätt eller 

liknande 

 

Vid stora mängder betongansamling kan det vara nödvändigt 

med upprepade behandlingar. Små komponenter kan sänkas 

ned i TamCrete CR helt för att sedan sköljas av. 

 

FÖRPACKNING & LAGRING  

TamCrete CR levereras i 25 kg plast dunk. Andra 

förpackningsstorlekar kan bli aktuella efter överenskommelse 

med er Normet representant.  

 

TamCrete CR skall förvaras i rumstemperatur, torrt och skyddat 

från direkt solljus. 

 

Produkten är i oöppnad förpackning lagerstabil i upp till 12 

månader med ovanstående villkor. 

 

HÄLSA & SÄKERHET  

TamCrete CR ska endast användas enligt anvisningarna. Vi 

rekommenderar alltid att säkerhetsdatabladet läses noggrant 

före avvändandet av materialet. Våra rekommendationer för 

skyddsutrustning ska följas strikt för ditt personliga skydd. 

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt hos din lokala Normet 

representant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


