
 

SC - SHINE 
(BC&SC™) 

Det unika impregneringsmedlet för betong och sten från Scanmaskin 

Kemisk beskrivning 
SC - Shine är ett polerbart och ljusreflekterande medel som ger överlägsen motståndskraft 
mot fläckar, vatten, damm och slitage. 

Verkningssätt 

Den här litiumbaserade produkten har en djup och tydlig lyster som förbättrar betongens 
naturliga utseende och som gör att färgen förstärks på golv med syrafläckar eller som är 
pigmenterat. 

Egenskaper 

• LEED-certifierat – uppfyller EQ nivå 4.1: Material/tätningsmedel med låga utsläpp 
• Luktfri 
• Minskar dammbildning på betongytor vilket ger bättre luftkvalitet 
• Ger inget farligt avfall 
• Koncentrerat material – mindre mängd vid applicering, färre förpackningar, lägre 
transportkostnader 

Eventuella rekommendationer och teknisk tillämpning, skriftligt eller 
muntligt, som vi lämnat i god tro till våra kunder/användare i syfte att 
hjälpa dem och mot bakgrund av våra erfarenheter och kunskaper är 
inte förpliktigande. Detta gäller även befintlig industriell äganderätt eller 
utländska lagbestämmelser. Våra rekommendationer ska därför inte 
ses som en rättslig förbindelse eller ett avtal, och innebär heller inte 
något försäljningsavtal. Det är köparens ansvar att kontrollera att våra 
produkter lämpar sig för avsedd användning.  
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OBS 

Appliceringstemperatur (substrat, luft) över 5°C. Skyddsglasögon ska användas vid 
hantering av SC - Shine. 
Vid kontakt med ögonen skölj med rinnande vatten och kontakta läkare. 

Lagring 

SC - Shine ska skyddas från frost och får inte förvaras i plastbehållare. 
Produkten har en livslängd på minst 6 månader i oöppnade fabriksförslutna behållare. 

Märkning / Säkerhet 

Se säkerhetsdatabladet.  

Förpackning 

Burk 
Cylinder 
Behållare 
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