
Så belägger du ett betonggolv med BetSil 
Lägganvisning för nygjuten betongyta eller betong som inte behöver 

tvättbehandlas. 

STÄDA 

 

Städa av betonggolvet så det är dammfritt och rent. 

FÖRSTA LAGRET 

 

Lägg ett första lager med BetSil som mättar betongen. 

LÅT TORKA 
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Låt betongen torka, jämna ut ev pölar av BetSil med en mjuk borste/mopp. 

ANDRA LAGRET 

 

Lägg ett tunt andra lager som toppskydd. 

KLART 

 

Klart, du har fått ett permanent skydd av golvet som är hårt och dammbundet. 
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Beräkna den totala förbrukningen av BetSil på nytt betonggolv 
till ca o,15 – 0,25 l / m2. (två appliceringar) 

1. Använd sedvanlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och 
handskar. 

2. Se till att betongytan är rengjord och dammfri. Täck över ev 
glas, aluminium och trä (lister och socklar). Innan du börjar 
lägga BetSil, skaka om dunken rejält. 

3. Sprid ett jämt lager med BetSil över ytan med hjälp av en 
lågtrycksspruta eller liknande. Lägg inte på för mycket, risken 
finns då för kalkutfällningar. Se till att betongen blir mättad av 
BetSil. 

4. Använd en mjuk borste eller mopp och fördela medlet jämnt 
över ytan i direkt följd med spridningen. Man bör vara två 
personer som utför detta, en som sprayar ut BetSil och en som 
fördelar ut det över ytan med en borste. 

5. Låt BetSil absorberas av betongen ca 15 minuter. Fortsätt 
därefter att jämna ut medlet 2-3 gånger, med en mjukborste eller 
mopp, tills medlet är helt fördelat och betongen är helt mättad. 

6. Låt BetSil torka in i minst 2 timmar eller tills ytan är helt torr. 
Spraya därefter på en tunn dimma av BetSil som ett toppskydd. 
Använd en mjuk bred borste och dra över golvet för att undvika 
ansamlingar av BetSil. 

7. Om det blir våta ansamlingar kvar av BetSil efter ca 1 timme så 
försök i första hand dra ut dessa med borste. Vid behov kan 
”pölar” spädas med vatten för att undvika koncentrat av torkat 
medel. 

8. Golvet kan beträdas och användas direkt när ytan är torr. Full 
härdningseffekt fås efter 4-6 veckor. 

9. När golvet är torrt tvätta av det med vanligt skurmedel 1-2 
gånger, för att ta bort kalk och andra ämnen som kan komma 
upp ur betongen efter att man lagt BetSil. 

 


