
Vattenavstötande Impregnering för betong- 
ytor, murbruk, puts, fog, tegel och natursten.  
Arita Betong- och Stenimpregnering (Betong & Stein)  
är en vattenbaserad  impregnering som appliceras 
på befintliga ytor och skapar ett osynligt vatten-
motstånd som ökar livslängden. Produkten är 
tillverkad för att tränga in och binda sig på nanonivå 
till de mikroskopiska porerna i underlaget. Vatten 
och fukt avstöts aktivt, något som reducerar faran 
för frostskador. Bevarar ytan, samtidigt som den 
behandlade ytan upprätthåller sin ursprungliga 
andningsförmåga.    

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Betongsten, hällar, 
betongfasader, betongelement, taksten av betong 
och tegel, natursten, travertin och granit, putsad 
yta, fönsterbänkar (betong-

/skiffer).

APPLICERING: Rengör först ytan med Arita Be-
tong- och Stenimpregnering (Fog & Flis), låt ytan 
torka efter rengöring. Impregnering appliceras med 
pensel, rulle eller lågtrycksspruta. Arita Betong- och 
Stenimpregnering är klar att användas och skall ej 
förtunnas.

Vid användning på natursten skall överskott av 
impregnering tas bort innan härdning. På sugande 
och grovstrukturerade ytor kan extra applicering 
göras inom ca. 2 timmar.

FÖRBRUKNING: Förbrukning 8-10m2/l på betong. 
Förbrukning på skiffer 14-20m2/l. Impregneringen 
är genomhärdad efter ca. 24 timmar. På några typer 
av natursten, rekommenderar vi att man testar på 
ett litet område, före fullskalig applicering.

EGENSKAPER: Vit vattenbaserad emulsion. Ändrar 
inte ytans struktur eller kulör, efter härdning. Kan 
ge någon färgförändring på natursten. Kan använ-
das inom- och utomhus. Kan användas på nya och 

gamla ytor, impregneringen är diffusionsöppen. 
Skall lagras  
frostfritt. Verktyg och utrustning rengörs  
med vatten efter användning.

SÄKERHET: Arita Betong- och Stenimpregnering är 
en hälso- och miljöanpassad produkt. Vid spray-
ning i stängda rum rekommenderas användning av 
ansiktsmask och skyddsglas- 
ögon.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid spill på hud och 
ögon, skölj med rent vatten. Vid  
sväljning kontakta läkare.

INTRÄNGNINGSDJUP: Klass 2>10mm

VATTENABSORBTION  
OCH MOTSTÅND MOT  
ALKALIER:  
Vattenabsorbtionsförhåll- 
ande <10% jämfört med  
obehandlat prov.  
Absorbtionsförhållande  
<7,5% efter nedsänkning  
i alkalielösning.

FARLIGA TILLSÄTTNINGAR:  
Inga farliga tillsättningar med  
avseende på regelverk  
1907/2006.

HÄRDNINGSTID:  
Klass 1 > 30%.
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