
 

 1 

Produktdatablad 
Produkt Robust™ Impregnering 
Beskrivelse Robust Impregnering er en hurtigtørkende, diffusjonsåpen, 

ferdigblandet impregnering og støvbinder til mineralske, 
sementbaserte overflater på gulv og vegg, inne og ute. Kan 
påføres både tørre og fuktige betongoverflater. Gir et slitesterk, 
transparent og mettet glatt overflate som reduserer opptaket av 
skitt, støv og andre urenheter. God bestandighet av flere 
forskjellige typer kjemikalier og vesker. Meget god vedheft, 
elastisitet og hardhet med lang holdbarhet. Gulner ikke og er UV 
stabil. Robust Impregnering er en 1-komponent akryl basert 
dispersjon. Benyttes på mineralske underlag som: Mur, puss, 
betong, flis, betongstein, murblokk mm. 

Forarbeid Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, 
sementslam, støv, fett, olje eller annen forurensing som kan 
forhindre heft til underlaget. Før påføring av Robust Impregnering 
bør overflaten renses med egnet vaskemiddel og høytrykkspyles.  

Utblanding Robust Impregnering leveres klar til bruk og skal ikke tynnes med 
vann. Vend flasken før bruk, slik at vesken fremstår som en 
ensartet og homogen veske.  

Bruksmåte Robust Impregnering påføres med rull, kost eller lavtrykksprøyte. 
Ved påføring med rull, benyttes en korthåret rull og påføres i 1 til 2 
strøk, alt efter underlagets porøsitet. Robust Impregnering påføres 
til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer eller 
dråper/striper i overflaten. Dette kan bli synlig når vesken har 
herdet. Anbefalte forbruk er ca. 0,1-0,2 liter/pr/m2 pr. strøk 
(lagtykkelse pr. behandling, ca. 100 til 125 μm,). Ønskes ekstra 
kjemikalieresistens, påføres det min. 2 strøk, som kryssrulles på 
andre strøk. Etter påføring er det viktig å beskytte overflaten mot 
regn, støv og skitt, inntil overflaten er helt tør, herdet og bruksklar. 
På gulv bør ikke gjenstander plasseres på overflaten før etter ca.  
1 døgn for å unngå merker i overflaten. Robust Impregnering 
egner seg godt til impregnering/støvbinding av garasjegulv, men 
dekkmerker i overflaten kan forekomme. 
 
Underlagets temperatur kan ikke være under +5˚C. Optimal 
temperatur i lokalet er mellom +10˚C og +25˚C. Sørg for god 
ventilasjon under og etter påføring. Benytt gummihansker og 
vernebriller under påføring. Kost, malerruller, sprøyter og annet 
materiale rengjøres med vann. Tørket impregnering er vanskelig å 
løse opp. Tidligere impregnerte overflater med Robust 
Impregnering, må slipes og primes før annen overflatebehandling 
påføres. (f.eks. maling). 

Forbruk Ca. 0,1-02 liter pr/m2 pr. strøk. 
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Tørketid 
+20°C og 50% RF 

Støvtørr: ca. 15 min. Gangbar: ca. 2 timer.  
2. strøk påføres etter ca. 2 timer. 

Lagring Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning.  
Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.  
Beskyttes for direkte sollys. 

Tekniske data Forbruk: 0,1-0,2 liter/m2 

Tørketid: Støvtørr: ca. 15 min. Gangbar: ca. 2 timer. 

Tørrstoffinhold: 27% vekt, 25% volum. 

Mal-kode: 00-1 

 

Vernetiltak Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og 
vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks 
med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, 
se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no. 

Pakning 1 liter flaske 

GTIN  1 liter flaske: 7090040903037 

Vare nr. 1 liter flaske: 303 

Nobb 55159054 

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på 
vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at 
all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det 
viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at 
produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv 
ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. 
Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på 
www.robustnorge.no. 
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