Condry NT 50
Fukt- og alkalisperre med de beste egenskapene for miljøet!

Uten epoxy, silaner og løsemidler!!

Grunnlaget for en sunn gulvkonstruksjon
Golv
Gulv
Spackel/lim
Sparkel/lim

Et sunt miljø gir sunne mennesker!

Condry
Condry		
Fukt- och alkalispärr
Fukt- og alkalisperre
Vattenånga
Vanndamp
Betong

Alle byggematerialer avgir i noen grad stoffer til omgivelsene. Derfor er det
viktig for et sunt innemiljø å være oppmerksom på hva som kan skje når
ulike stoffer kommer i kontakt med hverandre. Alkalitet fra en fuktig
betongplate og gulvlim er en kombinasjon som kan føre til problemer.
Derfor har vi utviklet Condry NT 50 fukt- og alkalisperre.

Utslipp kommer ut i inneluften
En vanlig årsak til «syke hus» er at alkalisk fukt fra betong bryter ned gulvlimet, og det
oppstår en kjemisk reaksjon. Under nedbrytingsprosessen dannes utslipp som kommer
ut i inneluften, og som kan gjøre menneskene som ferdes der, syke. Problemet kan være
forårsaket av at gulvbelegg er installert på en nylagt betongplate som ikke har tørket helt.
Eller fuktigheten i platen kan komme av tilført fukt (utilstrekkelig drenering).
Behandling som stanser alkalivandringen
Condry NT 50 er en unik behandling som er utviklet for å beskytte og bevare betong.
Middelet fyller effektivt porene i betongen og danner en overflate som er mugg- og
vannavvisende og forhindrer alkalivandring. Condry NT 50 kan brukes både forebyggende
og for å avhjelpe et problem som er oppstått. Produktet er tilpasset alle typer betonggulv
med opptil 98 % RF (relativ fuktighet).

Alkalier
Alkalier

Behandling med Condry NT 50 stanser alkalivandring fra betongplaten, men hindrer likevel ikke betongen i å
puste. Gulvlimet påvirkes ikke, og det foregår ingen nedbrytingsprosess.

Flytende gulv, et alternativ til limt gulv
En faktor som bidrar til friske gulvkonstruksjoner er
valg av flytende gulv, slik at problemer med fukt- og
alkalifølsomt lim ikke oppstår. VinylLocking, VinylQuick og VinylAllrue er gulv i serien IdéCollection som
kan legges flytende.
Gulvene er utstyr med gripstrip-funksjon eller klikksystem for installasjon. De kan legges på betonggulv med
opptil 90% RF.

Sammendrag:
Når skal du bruke Condry?
- Beskytte betonggulv og hindre alkalivandring
- Unngå utslipp ved å forhindre nedbryting av gulvlim
- Behandling gjøres forebyggende eller for å løse et problem som er oppstått

Hvorfor skal du bruke Condry?
- Unike egenskaper ved at den går ned i og fyller porene i betongen og stanser
alkalivandring
- Uten løsemidler, epoxy og silaner
- Halve tørketiden sammenlignet med lignende behandlinger
- Er godkjent av Byggvarubedömningen og anbefales av Sunda Hus.

Enkel å påføre, best ut fra miljøhensyn!
Condry NT 50 påføres ved at middelet sprayes på betongplaten. Behandlingen er fri for
epoxy, silaner og løsemidler, og derfor trengs det ikke noe spesielt verneutstyr. Den som
utfører behandlingen, skal være sertifisert i henhold til CCI (Condry Construction
Improvement). Dette er en kvalitetssikring, og samtidig en forutsetning for at garantiene
skal gjelde.
Fukt- og alkalisperre for betonggulv

Condry er godkjent hos Byggvarubedömningen og anbefales av SundaHus!

Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no
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