Om Hey'di AS.

Hey’di startade sin verksamhet 1968. Den ursprungliga
inriktningen av produkter omfattade vattentätning
ytbehandling av mur och betong, senare har en kontinuerlig aktiv produktutveckling fört
oss fram till dagens sortiment som omfattar cementbaserad dekorputs, spackel- och avjämningsmassor,
fix och fogmassor, membransystem, betongmassor och
en stor mängd av specialprodukter till olika
användningsområden inom bygg och anläggning.

HEY'DI AS
NOMINERAD KANDIDAT
FÖR INNOVATION PRIS
2017 FÖR WATERSEAL

Företaget flyttade 2001 från Alnabru i Oslo till en ny
anläggning på Ausenfjellet Industriområde
i Sørum kommun, 3 km från E6 mellan Oslo och
Gardermoen. Anläggningen är senare utvecklad i flera
etapper. En större utbyggnad av produktions
-lokalerna blev färdigställt våren 2010.
Hey’di AS har egen produktutveckling och en stark
säljorganisation som kontinuerligt utbildar
återförsäljare och hantverkare. Ett exempel på denna
produktutveckling är “PRO”-serien som är speciellt
framtagen till projekt, och de återförsäljare som har en
aktiv bearbetning mot den professionella marknaden.
Genom praktisk test och erfarenhet har produkterna
bevisat sin kvalitet och blivit ett välkänt varumärke.

Hey’di AB. Adress: Storgatan 13,
SE-243 30 Höör, Sverige.
Telefon Sverige: +46 413 275 10
Huvudkontor Norge: (+47) 63 86 88 00.
E-post: heydi@heydi.no, www.heydi.se
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FUKT I BYGGNADER

Alla konstruktioner i en byggnad bör kunna andas.
Fukt som är instängd i konstruktionen är skuld till många
problem. Detta kan vara färg som flagnar av, armering som
rostar, material som bryts ned, tillväxt av svamp och mögel,
salt och kalkutfällning osv. Vid användning av vanliga
membranlösningar hindras oftast konstruktionen från att
andas. Membranen hindrar innestängd fukt från att torka ut.
När fukten stannar kvar i konstruktionen, bildas väldigt
lätt mögel och svamp angrepp. Giftig mögel är ett stort
hälsoproblem och kan orsaka en mängd allvarliga åkommer
för de som bor i byggnaden. Innestängd fukt bidrar även till
förkortad hållbarhet för de material som konstruktionen
innehåller. Över tid bryter fukten ned materialen, något som
ger problem både med utseende på byggnaden och inte minst
för den bärande konstruktionen. En torr byggnad förbrukar
även mindre energi än en fuktig byggnad.

LÖSNINGEN PÅ DETTA ÄR
HEY’DI WATERSEAL - 100 % VATTENTÄTT
Alla Hey’di Waterseal produkter är 100 % vattentäta genom
hela tvärsnittet. De kan påföras på både på den positiva och
negativa sidan (för exempel utvändigt eller innvändigt i en
källare)
Diffusions öppen
Hey’di Waterseal hindrar inte fukt i konstruktionen från att
torka ut. Då det inte kommer fukt in och att den fukt som är
i konstruktionen kan komma ut i form av ånga, så kommer
Hey’di Waterseal kunna låta hela konstruktionen att torka ut!
De negativa effekterna med fukt kommer därför att avta och
efter ett tag försvinna helt.

Hey’di Multi Mur
Universalbruk till reperation,
putsning och murning.
Kan användas utvändigt och
innvändigt, positiv och negativ sida
Användas på alla mineraliska
underlag. Mycket bra användar
egenskaper.

Hey’di Fiber Vit
Vit universalputs som inte behöver
ytterligare ytbehandling. Kan
användas både på isolering och
tunga materialer. Lätt att arbeta
med. Ger en varaktig vit yta som
håller sig fin. Kan änvändas
invändigt och utvändigt , positiv
och negativ sida.

Hey’di K11 Xtra
En vattentät slamma för
användning invändigt och
utvändigt, postiv och negativ sida.

Hey’di S2 Floor
Vattentät, mycket flexibelt flytfix
för golv utomhus och inomhus.
Hindrar fukt att tränga ned i
underlaget och fukt från underlaget
att tränga upp. Hindrar utfällning i
fog. Ger full täckning och hindrar
frostsprägning.

VAD ÄR HEY’DI WATERSEAL?
Hey’di Waterseal är en ny utvecklad teknologi av Hey’di AS
som ger cement och kalkbaserade produkter unika
vattentätande egenskaper. Vanliga cement och kalkbaserade
produkter kommer att suga upp vatten över tid och blir då
vattenmätade. Hey’di Waterseal stoppar det vatten
inträngning och ger istället produkten helt vattenavisande
egenskaper. Produkter med Hey’di Waterseal blir 100 %
vattentäta och diffusionsöppna!
Vattentätningen i Hey’di Waterseal är baserad på fysiska
principer och inte organiska tillsatser.
Egenskapen fungerar i hela tvärsnittet och kommer inte att
brytas ner över tid. Hey’di Waterseal innehåller inga skadliga
ämnen.

Hey’di Premium Xtra Fug
Vattentät fogmassa för klinker och
granitkeramik. Säkrar jämn färg.
Snabbhärdande.

Hey’di AS första produkter var inom
vattentätning och nu har vi tagit ett

Hey’di Häft
Säkrar vidhäftning mellan underlag
och påföljande behandling.
Kan användas utvändigt och
invändigt, positiv och negativ sida,
golv och vägg. Hindrar uppstigande
fukt från källargolv.

Hey’di S1 Wall
Vattentät, flexibelt fix.
Hindrar fukt att tränga ned i
underlaget och fukt från underlaget
att tränga upp.
Hindrar utfällning i fog.

ytterligare steg med ”Waterseal”.

