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Hey’di Industriplan
Innleding
Generell info

Hey’di Industriplan

Firma

Hey’di AS

Hoveddata
Bruksområde

Hey’di Industriplan benyttes på underlag av betong innen industri, lager og
andre belastede innendørs områder. Temperatur i luft og underlag skal ikke
være under +10 ºC både under priming og under legging av avrettingen. Det
anbefales ikke å sparkle ved RF over 85 % da dette vil kunne gi luftporer og
utfelling på overflaten av ferdig sparklet gulv. Oppbevaring: Lagres tørt i
inntil 12 mnd. Oppbevares utilgjengelig for barn. Transport: Dette
produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale
transportbestemmelser (ADR)

Tekniske beskrivelse
Tekniske spesifikasjoner og
sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og HMS-datablad for produktet.

Innemiljø/Emisjon
Produktet har neglisjerbar emisjon i herdet tilstand. Produktet skal kun
brukes innendørs.

Driftsinstruks
Vedlikeholds instruks og - intervall

Daglig og periodisk vedlikehold gjøres i henhold til bruksveileding for valgt
overflatebehandling.

Reparasjon/skade

Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel, for eksempel
Hey’di Finsparkel Ved store skader renskjæres sparkelsjiktet med en
vinkelsliper. Gulvet bygges deretter opp igjen med alle tilhørende
komponenter. Ved svanker i avrettingen før legging av belegg kan gulvet
finavrettes med for eksempel Hey’di Best Flyt eller svankene kan flekkes med
en håndsparkel, for eksempel Hey’di Finsparkel. Eventuelt kan kuler slipes
ned med egnet gulvslipemaskin. Ved rehabilitering av gulv hvor det oppdages
bom mellom sparkel og underlag må all sparkel i området med bom fjernes
mekanisk. Arealet rengjøres så med støvsuger, primes med Hey’di Proprimer
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Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene
benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å
endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet,
forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.
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(se produktdatablad for riktig blandeforhold), og deretter sparkle i hullet med
egnet produkt. For mer utfyllende og oppdatert informasjon så henvises det
til å studere produktdatabladet før produktet brukes. Produktdatablad kan
hentes på www.heydi.no.

Avfallshåndtering
Produktet skal deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale
og nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før produktet evt.
brukes som fyllmasse. Produktene inneholder ikke miljøfarlig avfall.
Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.
Avfallskoder: EAL: 150101 emballasje av papir og papp/kartong.
EAL: 170101 betong.
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