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Leverandørbrugsanvisning gældende for Polysan Betonsyresikring 

Materialebeskrivelse:  
Polysan Betonsyresikring anvendes i landbruget til imprægnering/hærdning af beton. 
Betonsyresikringen kan anvendes f.eks. i kostalde, svinestalde, på spalter, lejeplader gulve og 
vægge. Polysan Betonsyresikring kan herudover også benyttes ved ensilagesiloer, saltlager, 
biogasanlæg samt gylletanke. Syresikringsvæsken trænger op til 3 cm ind i betonen, og gør den 
modstandsdygtig overfor salt, syre og lave PH-værdier. Betonsyresikringen giver et resistent 
underlag, så betonen sikres mod ekstreme påvirkninger. Det anbefales ikke, at produktet bruges til 
andet end overstående.   

Materialekarakteristika: 
Massefylde: 1,32 – g/cm³ 
Konsistens: Flydende 
PH: 11,4  
Farve: Klar  
Lugt: Karakteristisk  
Toksicitet: Produktet er ikke klassificeret miljøskadeligt 
 
Indeholder: Kiselsyre, natriumsalt. 15.25 %. Daphnia – EC50 – 48 t: 4857 mg/l. 
 
Faresignaler:  
Kan forårsage hudirritation og alvorlige øjenskader. Der skal ved håndtering af et koncentreret 
produkt altid bæres handsker af Nitril og benyttes beskyttelsesbriller med sideskjold. Brug 
eventuelt beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet. 

Forbehold: 
Betonsyresikring må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. solbestråling), da overtryk kan udvikles. 
Det anbefales at Polysan Betonsyresikring undgår materialer som: Stærke syrer, stærke baser, 
stærke oxidationsmidler samt stærke reduktionsmidler.  

Betonsyresikring skal altid opbevares i original emballage.  

Anvendelse: 
Start med at affedte overfladerne med grundrens. Brug eventuelt hedtvandsanlæg hvis dette er 
muligt. Forarbejdet udføres for at fjerne eventuel formolie eller støv på overfladerne ved 
præfabrikerede elementer (ny stald). Ved ældre stalde vaskes overfladerne ned med 
hedtvandsanlæg i kombination med en affedtningssæbe.   
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Påføring: 
Når overfladen igen er tør – påføres det første lag Betonsyresikring. Til dette anvendes en 
lavtrykssprøjte med et maxtryk på 4,2 bar, og overfladen behandles med et tyndt lag. Herefter 
afventes der 3-4 timer inden den næste behandling foretages.  
 
Ved anden behandling er fremgangsmåden som ved den første. Overfladen skal nu hærde i 
minimum 24 timer inden den tredje behandling foretages. 
 
Igen er fremgangsmåden som de forrige, og overfladen hærdes yderligere minimum 24 timer inden 
den er klar til at blive testet.    

Kontrol:  
Når der er gået 8 dage, er overfladen klar til at blive testet – slidtest og syretest. Slidtesten 
udføres ved, at der benyttes en vinkelsliber med en kopstålbørste på overfladen. Ved brug af 
ufortyndet saltsyre på overfalden, foretages syretesten. Hvis der ikke forekommer et opkog, så er 
testen godkendt. I tilfælde af opkog ved brug af saltsyre på overfalden, skal overfladen 
efterbehandles med endnu et lag Polysan Betonsyresikring.  

Bortskaffelse: 
Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Vær 
opmærksom på, at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode. EAK-kode: 200115. 
Rester af affald og emballage bortskaffes alt efter emballagemateriale og om emballagen er tømt, 
ellers bortskaffes denne som selve produktet.  

 

Se i øvrigt materialebeskrivelsen på Polysans hjemmeside: https://polysan.dk/produkt/beton-
syresikring/ 
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