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Behandlingsblad
Betongimpregnering

Golv som innehåller betonglim. Före det att Lino betongimpregneringsmedel appliceras ska

betonglimmet tas bort genom att torrslipa golvet, sedan sopas och dammsugs golvet noga. 

Detta för att impregneringsmedlet ska kunna tränga ner i betongen.

Rengör golvet! Smuts och fläckar ska tas bort före impregnering, annars förseglas de i golvet

och blir ”omöjliga” att ta bort. Använd Pajax för olja och Rasker för animaliskt fett. Dosering och

verkningstid enligt anvisning på etikett. Låt golvet torka över natten, före impregnering.
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Impregnering med Lino betongimpregneringsmedel

Lägg ut Lino i koncentrat och fördela Lino jämnt på golvet, ”måla golvet”. Använd mopp, gummi-

raka, borste, roller eller spruta. Beräkna 1 liter Lino till 5–8 m2.

Vid mycket sugande golv kan ett andra skikt/lager behövas för att helt mätta golvet och få en jämn

och enhetlig yta. Kan läggas när golvet är ”gåtorrt”. Beräkna 1 liter Lino till 15–25 m2. Anm. Lino

ska inte bilda film ovanpå golvet, utan endast fylla porer och håligheter i golvet.
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Impregnering med Lino betongimpregneringsmedel

Häll Lino i koncentrat i renvattentanken, alt. blanda Lino och kallt vatten 50/50. Använd mjuka 

rondeller. Ställ in lämplig flödesmängd, ganska rikligt. Skura ut Lino i långsam drivfart UTAN att

suga upp Lino – använd inte sug och sugfot. Viktigt! Skura inte större yta än 50–60 m2 åt gången.

Var noga med att köra kant i kant, överlappa inte.

Skura omgående samma yta en gång till och nu med sugen på och sugfoten nere. Sänk flödet!

Uppstår ränder, jämna ut med mopp. Anm. Lino ska inte bilda film ovanpå golvet, utan 

endast fylla porer och håligheter i golvet.

Vid mycket sugande golv kan moment 1 och 2 behöva upprepas för att helt mätta golvet och få en

jämn och enhetlig yta. Moment 3 kan utföras när golvet är ”gåtorrt”. 

Rengör snarast efter behandlingen allt som varit i kontakt med Lino. Använd Dipex som 

rengöringsvätska! Var extra noga med rengöring av tankar, ledningar och sugpump. Dosera 1 liter

Dipex till 2 liter kallt vatten. Låt brukslösningen verka cirka 5 minuter och skölj sedan rengjord yta

omgående med rent varmt vatten.
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