
ETS EUROPE – ECO DURSEAL
ECO DURSEAL er en unik blanding af silikat- og siliconat polymerer, der trænger ind i 
betonoverflader og reagerer kemisk og øger overfladetæthed, holdbarhed og slidstyrke. Beton 
behandlet med ECO DURSEAL er støvtæt, modstår dækmærker og er ekstremt let at  
vedligeholde. Over tid giver ECO DURSEAL en attraktiv, skridsikker glans til beton, der aldrig 
skræller, falmer eller slides væk.

UDSEENDE:
ECO DURSEAL er en klar, vandbaseret væske, der hærder uden en væsentlig ændring i 
betonudseende. Under placeringen kan betonens farve oprindeligt se mørkere ud, men lysner 
efter tørring. Tæt spartlede betonoverflader behandlet med ECO DURSEAL får en blank glans 
over tid med trafik og regelmæssig rengøring eller polering. Hvis der ønskes øjeblikkelig glans, 
kan gulvet poleres med en polerskive af lammeuld.
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FORDELE & EGENSKABER 

ECO DURSEAL Reducerer porøsitet og øger betonoverfladens holdbarhed

ECO DURSEAL Overholder VOC-reglerne og er allergivenlig 

ECO DURSEAL Behandlede overflader har øget væskeafvisningsevne

ECO DURSEAL Udstyr kan rengøres med vand

ECO DURSEAL Minimerer dækmærker og gør det lettere at fjerne dem

ECO DURSEAL Kan påføres på ny eller eksisterende beton

ECO DURSEAL Kan bidrage til LEED-point.
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ANVENDELSES OMRÅDER
ECO DURSEAL er ideel til anvendelse indvendigt såvel som udvendigt på 
lagergulve, kommerciel og detailhandel gulve og distributionscentre. Desuden 
er den velegnet til steder med poleret beton såsom produktionsfabrikker.
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TEKNISK INFORMATION 
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Egenskab Enhed og specifikation

Vand resistents - resultat ved 28 dage

VOC – Indhold 0 g/L

Tørre tid ved 21°C

Let fodtrafik 4 til 6 timer

Hjultrafik 24 timer

Slidstyrke
ASTM C 779

Friktionskoefficient
ASTM F 1679

Tørt 0,81

Vådt 0,72

Flydende Frastødning RILEM Metode 11.4
Vand absorberet på 24 timer
Ubehandlet beton 5 mL
ECO DURSEAL behandlet beton 1 mL

Kemisk resistens
For en komplet kemisk resistens graph, kontakt
os

Den anførte information ovenfor er baseret på vores erfaring.



FORBEREDELSE AF PRODUKTET 

Ny beton skal hærde syv dage eller længere inden påføring af ECO DURSEAL. Til hurtige 
projekter, kan kurstiden reduceres efter projektingeniørens skøn. Lad betonen lufttørre mindst 
24 timer inden anvendelse af ECO DURSEAL. Utilstrækkelig tørring af betonen forhindrer fuld 
penetration af ECO DURSEAL, hvilket reducerer dets effektivitet.

Beton der allerede er i drift eller ældre gulve skal være rene og frie for enhver materiale, der 
kan forhindre indtrængning af ECO DURSEAL, såsom hærdende forbindelser, tætninger, 
maling, belægninger, snavs / olie, voks etc.
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ANVENDELSE AF PRODUKT

Lufttemperatur under påføring skal være mellem 35 ° F og 100 ° F (2 ° C og 38 ° C). Ved
temperaturer under 50 ° F (10 ° C), vil reaktions- og "geleringsprocessen" af ECO DURSEAL 
være langsommere, så betonen skal forblive våd med ECO DURSEAL i længere tid. Under 
varme eller blæsende forhold, kan reaktionen tage mindre end den normale periode på 30 til 
60 minutter. Beton skal dampes i varmt vejr; påfør ECO DURSEAL når alt vand er forsvundet. 
Påfør ECO DURSEAL på betonoverfladen med lavtrykssprøjte eller ved at hælde direkte på 
overfladen og fordele jævnt med kost eller gummiskraber – eventuelt også med håndbørste 
eller en automatisk skrubber der har påført en blød børste. Arbejd derefter ECO DURSEAL ind 
omkring det område, der skal behandles og i overfladen. Betonen skal holdes våd med ECO 
DURSEAL i mindst 30 minutter - tilføj yderligere ECO DURSEAL om nødvendigt for at 
opretholde en våd overflade. Når ECO DURSEAL begynder at blive tykkere og gelere under 
foden, spray området let med rent vand for at nedbryde det fortykkede ECO DURSEAL og flyt 
det overskydende materiale hen på det tilstødende gulvareal, der skal behandles. Spor ikke 
ECO DURSEAL på ubehandlet beton, da der kan opstå permanente fodspor eller dækmærker. 
Fortsæt påførelsesprocessen, indtil hele gulvet har været behandlet. Fjern alt overskydende
ECO DURSEAL fra overfladen, når du er færdig.

Bemærk: Hvis overskydende ECO DURSEAL får lov til at tørre på betonoverfladen, dannes der 
en hvid rest, der kun kan fjernes med mekaniske midler såsom slibning. Undgå dette ved helt 
at fjerne alt overskydende ECO DURSEAL fra overfladen, når påføringen er afsluttet.
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OPBEVARING & VÆRKTØJER 

VÆRKTØJER OG RENGØRING Rengør kost, værktøj og alt udstyr og sprøjter med rent vand 
umiddelbart efter brug. Resten fra påførings- og oprydningsprocessen er giftfri.

EMBALLAGE: ECO DURSEAL er pakket i 275 gal (1041 L) plastspande, 55 gal (208 L) 
tromler og 5 gal (18,9 L) spande. 

OPBEVARING 2 år i original, uåbnet emballage
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SIKKERHED / FORBEHOLD

Beskyt beholdere med ECO DURSEAL mod frysning. I tilfælde af frysning skal du tø og røre –
der skal røres før brug. 

Selvom ECO DURSEAL med succes har demonstreret resistens over for almindelige 
kemikalier ved test i laboratoriet, afhænger ydeevnen på stedet af overfladeporøsitet, 
påføringshastighed, kemisk eksponering og dvæletid. Hvis kemisk resistens er bekymrende, 
skal en betonprøve behandlet med ECO DURSEAL konstrueres på arbejdsstedet og udsættes 
for den forventede kemiske eksponering for at verificere den specifikke ydeevne. Denne ydelse 
skal verificeres og godkendes af ejeren inden installation.

Beskyt alle tilstødende overflader inklusiv metaller, glas, træ, maling eller mursten mod kontakt 
med ECO DURSEAL Hvis der ved et uheld sprøjtes noget materiale over, skal du straks vaske 
tilstødende overflader med vand.

Affald fra ECO DURSEAL anvendelse skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
I alle tilfælde skal du konsultere sikkerhedsdatabladet inden brug.
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ETS EUROPE 
ECO SILICATE SYSTEMS 

For yderligere information, kontakt venligst vores danske afdeling:

fm@ets-europe.be
jv@ets-europe.be

Head office
ETS Europe Herentaalsebaan 406 D1 2160 Wommelgem Belgium

T: +32 (0) 3 227 28 58 F: +32 (0) 3 475 16 66 
E-mail: info@ets-europe.be www.ets-europe.be
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