
HEY'DI QR KOD
Scanna koden för att läsa om produkten 
på heydi.se.

PRODUKTKODER
Hey’di varunr.:
1 ltr: .................................................. 9065
4 ltr: .................................................. 9066

GTIN nr:
1 ltr: ................................ 7054150090650
4 ltr: ................................ 7054150090667

TEKNISK DATA
Färg: .............................................Mjölkvit
Torrhalt: ............................................23 %
PH värde: ........................................ 8,5 - 9
Åtgång: ...............................1 ltr /10-20 m2

Revisionsdatum: 2021.11.26

HEY'DI PRODUKTDATABLAD 
FOR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDATABLAD SE WWW.HEYDI.SE

Hey'di AB, Nya Torg 10, SE-243 30 Höör. Telefon: (+46) 0413-275 10. E-post: heydi@heydi.se. www.heydi.se

Användningsområden
Hey’di Topp är en vattenbaserad impreg-
nering som skyddar cementbaserade 
ytor mot missfärgning, t. ex. Hey’di 
BetongLook, Hey’di Hobb’it, slipad bet-
ong m.m. Brukstemperaturen ska ligga 
mellan +10 och +20 ºC.  
Hey’di Topp förstärker inte underlaget.
Vätskan kan innehållar klumpar, det 
är fullt normalt och det försvinner när 
vätskan appliceras in i underlaget.

Förarbete
Ytan måste vara torr, ren och dammfri. 
Samt fri från vax, olja och fett.

Applicering
Hey’di Topp är färdigblandad och ska 
inte spädas. Produkten appliceras i en 
eller två tunna påstrykningar. Appliceras 
med lämplig spruta eller sprayflaska 
som ger en fin dusch över ytan. Fördela 
sedan Hey’di Topp omedelbart jämt över 
ytan med korthårig microfiberduk eller 
svamp. Om det läggs på för mycket vid 
varje applicering så minskar effekten av 
produkten och det bildas lättare fläckar 
och det kan bildas en hinna på ytan som 
mekaniskt måste tas bort. Låt det gå 1-3 
timmar mellan varje applicering.

Torktid
Ytan är gångbar efter några timmar efter 
sista appliceringen, men det rekommen-
deras inte att ta golvet i bruk förrän efter 
2 dygn. Hey’di Topp är genomhärdad 
efter 7 dygn och därför bör ingen tung 
belastning av golvet ske tidigare.

Åtgång (2 strykningar)
1 liter till 10-20 m² beroende på under-
lagets sugförmåga och jämnhet.

Lagring
Lagras frostfritt upptill 2 år.

Förpackning
1 liter flaska och 4 liter dunk.

TOPP
Vattenbaserat impregnering och skydd av  

cementbaserade ytor.

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och 
utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte 
Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknade/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive 
projekt etc.


