
                     

Florosil® TS Colour 
 

Ett lösningsmedelsfritt 2-komponent målningssystem för betonggolv 

och avjämningsmassor. 
 

Florosil® TS Colour läggs som direktslitage i lokaler som utsätts för 

stora påfrestningar. T.ex lager, industri, garage, verkstäder etc. 

 

Florosil® TS Colour innehåller ej bisfenol A. Vilket innebär att den 

uppfyller gällande krav enligt Arbetsmiljöverket i Sverige. 

 

Florosil® TS Colour är täthetstestad med heliumgas och ammoniak. 

 

Florosil® TS Colour är en kiselblandning fri från lösningsmedel. 

 

Florosil® TS Colour finns i färgerna RAL 7001 Grå och RAL 7035 Vit.  

 

 

Egenskaper 
 

• Bidrar till “sunda hus” konstruktioner 

• Kan användas direkt på fuktig betong 

• Skyddar från bygg- och markfukt 

• Lösningsmedelsfritt 

• Stoppar emissioner 

• Resistent mot alkalisk fukt 

• Förhindrar framtida vattenskador 

• Ingen bygghöjd 

• Förstärker betongen 

• Inga dyra projekteringskostnader 

• Täthets- och nötningstestad 

To protect and preserve… 



Underlag 

Det golv som skall behandlas måste vara helt rent från damm, betonghud, olja, färg, lim, 

dammbindare eller andra föroreningar. Förorenade golv skall diamantslipas. 

Temperaturen i undergolvet skall inte understiga 15oC. 

Florosil® TS Colour kan läggas på golv med RF upp till 98% vid korrekt utförd RBK-

mätning. Florosil® TS Colour läggs direkt på betong/avjämningsmassa (flytspackel), ej 

finspackel.  

Blandning och läggning 

Komponent 1 och 2 blandas alltid med lågvarvig borrmaskin. Blandningsförhållandena 

får inte ändras.  

Första strykningen görs med Florosil® TS Transparent. Därefter rollas Florosil® TS Colour 

1-2 gånger. 

Strykningarna kan göras när den tidigare strykningen är lite klibbig, använd då 

”Spikskor”. 

Vid väl tillsluten förpackning kan den färdiga blandningen användas inom 24 timmar. 

Hygien 

Använd lämplig skyddsutrustning samt gummihandskar och skyddsglasögon. Undvik 

kontakt med hud och ögon. Se Säkerhetsdatablad. 

Verktyg kastas efter applicering. 

Åtgång 

1 kg färdigblandad Florosil® TS Colour räcker till ca. 3-5 m2 beroende på underlagets 

porositet 

Förpackning 

Polyeten förpackning om 16 kg, 3,2 kg eller 1,6 kg. 

Lagring 

Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur i 12 månader. 

Ovanstående information är endast rådgivande och leverantören kan ej lastas för 

resultat orsakade av felaktigt eller ovarsamt hanterande av produkten. Vid osäkerhet 

skall alltid leverantören kontaktas.  

 Web: www.sancon.fi 
Tillverkare: Silanex Ab, Sverige 

Vid eventuella tveksamheter kontakta Oy SanCon Finland Ab 
Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter  

Dina problem – vår uppgift. 

Återförsäljare: Oy SanCon Finland Ab 
Stationsvägen 12, 64200 NÄRPES

 Tel.: Mikael Kauppila 040 487 0083  
E-mail: mikael.kauppila@sancon.fi 
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