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TamCrete EasyClean 

Beskyttende middel for maskiner og utstyr 

 
PRODUKTBESKRIVELSE 

 
 

TamCrete EasyClean er et luktfritt, ikke-toksisk, 

hudvennlig, miljøvennlig og biologisk nedbrytbart 

beskyttende middel for mekanisk utstyr som benyttes til 

sprøytebetong og andre betongarbeider. TamCrete 

EasyClean forhindrer oppbygging av betong og 

sementslam på utstyret, for eksempel fra prelltap under 

betongsprøyting. Dette sikrer at utstyret forblir som nytt 

når det blir høytrykksvasket med vann. 

 

EGENSKAPER OG FORDELER 

 Enkelt og lett å påføre 

 Ikke-toksisk og miljøvennlig 

 Ikke brennbar 

 Beskytter maskiner og utstyr mot oppbygging av 

herdnet sementslam 

 Egnet for alle typer pumpeutstyr og sprøytemaskiner 

 Skader ikke materialer som stål, aluminium, glass, 

gummi og maling 

 Hindrer bevegelige deler fra å bli fastlåste 

 Korrosjonshindrende effekt på metalloverflater 

 Forenkler rengjøring  

 

TYPISKE BRUKSOMRÅDER 

 Betongpumper 

 Utstyr for sprøytebetong 

 Utstyr for ‘grouting’ 

 Betongstasjoner og betongtransport / betongbiler 

 

FORPAKNING 

TamCrete EasyClean leveres i fat og IBC. Pakkestørrelsen 

kan variere noe i henhold til lokale reguleringer og krav. 

Vennligst kontakt din lokale Normet representant for 

nærmere detaljer. 

 

 

TEKNISKE DATA 

TamCrete EasyClean  

Form Flytende 

Farge Klar / Fargeløs 

Tetthet (g/cm3) 0,84  0.02 

Løselighet i vann Uløselig 

Alt ved 20°C 

 

Alle tekniske data som deklareres her er basert på tester 

som er utført under laboratoriebetingelser. 

 

RETNINGSLINJER VED BRUK 

Bruk en høytrykkssprøyte og sprøyt et tynt lag på alle 

bevegelige deler og områder på utstyret/maskinen som er 

eksponert for mulig sementslam, betongsøl og nedfall fra 

sprøytebetong. Etter at betongarbeidet er avsluttet bør de 

samme områdene høytrykksvaskes med vann for å 

beholde utstyret/maskinen i en tilstand ‘som ny’.  

 

Dersom utstyret/maskinen allerede er belagt med herdnet 

sementslam og betong, anbefales det å fjerne dette først 

ved bruk av TamCrete CR, for deretter å påføre TamCrete 

EasyClean. 

 

LAGRING 

TamCrete EasyClean skal lagres ved romtemperatur; tørt 

og beskyttet mot direkte sollys. Dersom disse 

lagringsbetingelsene følges, og produktforpakningen 

forblir uåpnet, er produktet lagringsstabilt opp mot 1 år.  

 

HELSE & SIKKERHET 

TamCrete EasyClean 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 

 


