
                     

Florosil® TS 
 

Skyddar trä-, PVC-, linoleum- och gummigolv mot fukt, alkali och 

emissioner.   

                  

Användningsområde 
 

Florosil® TS är ett lösningsmedelsfritt 2-komponents system för att 

försegla ytan så att vatten, fukt och emissioner från betong eller 

spackel ej kommer i kontakt med golvbeläggningen. 

  

Florosil® TS är en diffusionsspärr som är anpassad för limning och 

lösläggning av golvbeläggningar. 

 

Florosil® TS är ingen epoxy, vilket innebär att den uppfyller gällande  

krav enligt Arbetsmiljöverket i Sverige.  

 

Florosil® TS är permeabilitetstestad (täthetstest med heliumgas och 

ammoniak).  

 

Florosil® TS är en lättflyttande lösningsmedelsfri vätska baserad på 

silaner (kisel) . 

 

Egenskaper  

 

• Bidrar till ”Sunda Hus” konstruktioner 

• Skyddar lim-, trä- och gummigolv från bygg och markfukt 

• Förhindrar framtida vattenskador 

• Lösningsmedelsfri 

• Stoppar emissioner 

• Resistent mot alkalisk fukt 

• Förhindrar framtida vattenskador 

• Kombinationstestat med olika lim och golvbeläggningar 

• Ingen bygghöjd 

• Ger homogena golv 

• Inga dyra projekteringskostnader 

• Nötningstestad 

To protect and preserve… 



Applicering 

Det underlag som skall behandlas måste vara helt rent från damm, betonghud, olja, 
färg, lim, primer, dammbindning eller andra föroreningar. Förorenade ytor skall 
diamantslipas. Draghållfastheten i underlaget skall vara minst 1,5 MPa vid limning av 
trägolv. Temperaturen i undergolvet skall inte understiga 15° C. 

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

Florosil® TS läggs direkt på betong/avjämningsmassa (flytspackel), ej finspackel. Vid 
finspackling på Florosil® TS skall ytan primas med Schönox PX, Utzin PE 370 eller 
likvärdigt. 

Florosil® TS ska appliceras 2 gånger och det sker lämpligast med en finskumroller. 
Första appliceringen skall vara ”gångbar” innan andra appliceringen påföres. Färdig 
yta skall vara ”blank”.  
Komponent  1 och 2 blandas med en lågvarvig  borrmaskin, blandningsförhållandena 
får inte ändras. Den färdiga blandningen skall användas inom 6 timmar. Ytan är 
gångbar efter 4-10 timmar och beläggningsbar efter 48 timmar vid 18° C. Ytan blir 
icke sugande vilket skall beaktas vid limning. 

Hygien 

Använd lämplig skyddsutrustning samt gummihandskar och skyddsglasögon. Undvik 
kontakt med hud och ögon. Se Säkerhetsdatablad. 

Åtgång 

1 liter färdigblandad Florosil® TS räcker till ca.3-4 m2 beroende på underlagets 
porositet. 

Förpackning 

Polyetenförpackningar om 15 kg, 3 kg respektive 1,5 kg. 

Lagring 

Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur i 12 månader. 

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 Web: www.sancon.fi

Tillverkare: Silanex Ab, Sverige 

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. 
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