
 

   
  

 
 

 

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.  
TamCrete EasyClean V1FI19 – 2016.7.7 

TamCrete EasyClean 

Koneiden ja laitteiden suoja-aine 

KUVAUS 

 
 

TamCrete EasyClean on hajuton, myrkytön, 

ihoystävällinen, ympäristöä säästävä ja biohajoava suoja-

aine mekaanisille laitteille, joita käytetään betonin 

valutöissä sekä ruiskubetonointi- ja injektointitöissä. 

TamCrete EasyClean estää sementtiliiman ja 

betoniroiskeiden tarttumisen teräs- ja kumipintoihin, minkä 

ansiosta laitteet saadaan takaisin uudenveroiseen kuntoon 

painepesurilla pesemällä. 

 

TÄRKEIMMÄT EDUT 

 Helppo ja yksinkertainen levittää 

 Myrkytön ja ympäristöä säästävä 

 Syttymätön 

 Estää kovettuneiden betonikerrostumien 

muodostumisen koneiden ja laitteiden pinnoille 

 Soveltuu kaikentyyppisille betonin pumppaus- ja 

ruiskutuslaitteille 

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

tai maalipintoja 

 Estää liikkuvien osien jumiutumisen 

 Korroosiota estävä vaikutus metallipinnoilla 

 Helpottaa puhdistamista 

 

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA 

 Betonipumput 

 Ruiskubetonointilaitteet 

 Injektointilaitteet 

 Betoniasemat ja betoninkuljetusajoneuvot 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISET TIEDOT 

TamCrete EasyClean  

Olomuoto Neste 

Väri Kirkas 

Tiheys (g/cm3) 0,84 0,02 

Vesiliukoisuus Liukenematon 

Kaikki arvot lämpötilassa 20 °C 

 

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot perustuvat laboratorio-

olosuhteissa tehtyihin testeihin. 

 

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA 

Ruiskuta ilmatonta ruiskua käyttäen ohut kerros kaikkiin 

laitteen liikkuviin osiin ja pinnoille, jotka mahdollisesti 

altistuvat sementtiliimalle sekä betoniroiskeille ja -

valumille. Kun betonointi on valmis, pese laite 

painepesurilla, jotta se säilyy uudenveroisessa kunnossa. 

 

Jos laitteessa on jo kovettuneita betonikerrostumia ja 

sementtiliimaa, poista ne TamCrete CR -betoniliuottimella 

ennen käsittelyä. 

 

PAKKAUSKOKO 

TamCrete EasyClean toimitetaan tynnyreissä ja IBC-

konteissa. Pakkauskoko voi vaihdella paikallisten 

määräysten ja vaatimusten mukaan – kysy tarkempia 

tietoja Normetin paikalliselta edustajalta. 

 

VARASTOINTI 

TamCrete EasyClean -suoja-aine on säilytettävä kuivassa 

tilassa huoneenlämmössä ja suojassa suoralta 

auringonvalolta. Näissä olosuhteissa varastoidun 

avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on yksi vuosi. 

 

TERVEYS JA TURVALLISUUS 

TamCrete EasyClean -suoja-ainetta 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. 


