
Dataark 

RESIBLOCK CIVILS 20/20 

Produktbeskrivelse 

 
RESIBLOCK CIVILS 20/20 er en 
overfladeimprægnering med lav viskositet, 
der er praktisk taget usynlig efter påføring. 
Den effektive imprægnering gennemtrænger 
tørre, porøse overflader og sikrer 
beskyttelse mod snavs, forvitring og skader 
på grund af væskeindtrængning. Dette 
unikke produkt er både UV-resistent og yder 
langvarig beskyttelse mod snavs, forvitring, 
tyggegummi og væsker, også efter at den 
første effekt har fortaget sig. 

Systemet 
 
Særlige egenskaber 
Forlænger fortovets levetid. 
Giver markante levetidsbesparelser og 
reducerer mellemliggende vedligeholdelse. 
Lever op til arkitekturmæssige krav. 
Sikrer, at du får god værdi for pengene. 
Integrerer usynligt med alle overflader. 
Ideel til brug med: 
- Halvtør støbt beton 
- Hydraulisk presset/vådstøbt belægning 
- De fleste typer natursten 
Begrænsning i anvendelsen 
PIC, mursten, teglsten 

Egenskaber 
 
Modstår pletter fra snavs, forvitring og 

væsker 
Reducerer vedhæftningen af tyggegummi 

med 70 %, hvilket gør fjernelsen 
betydeligt nemmere 

Praktisk taget usynlig efter påføring 
Polymeriserende effekt ved atmosfærisk og 

overskydende væske 
Kan påføres året rundt (se 

brugervejledningen). 
Fortovet bevarer sin normale 

fleksibilitetsstyrke 
Fremstillet i henhold til ISO 9002 
Nem påføring med en lakrulle, pensel eller 

lavtrykssprøjte. 
Høj modstandsdygtighed over for 

kemikalier. 
Fjernes nemt, så der er sikret nem adgang 

til servicearbejde under fortovet. 

Generelle tekniske data 
 
Rækkeevne 
4-8 m² pr. liter 
Rengøring af værktøj 
Varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. 
Tørretid 
2 timer ved 20 °C 
Opbevaring 
Opbevar afdækket og beskyttet mod 
ekstreme temperaturer 
Flammepunkt 
Klassificeret som ikke-brandbart 
Emballagestørrelser 
5 og 25 liter 
Holdbarhed på lager 
18 måneder (i uåbnet emballage) 
Forsendelsesanvisning 
Ikke klassificeret som farligt gods 

 



 

Brugervejledning 
 
1 Sørg for, at overfladen er FULDSTÆNDIG TØR og fri for snavs. 
2 Sørg for, at RESIBLOCK CIVILS 20/20 kun påføres, når der ikke er risiko for regn de 
næste 8 timer. 
3 Påfør ikke ved ekstreme temperaturer (under 3 °C eller over 30 °C).  Kontakt vores 
produktafdeling for særlige fremgangsmåder ved temperaturer over dette interval. 
4 Påfør på overfladen med lakrulle, pensel eller lavtrykssprøjte. Fjern overskydende væske 
fra fordybninger med en ren rulle eller en industrisvamp. 
5 Påføringsmængden varierer alt efter porøsitet, men vil ligge omkring 4 til 8 m² pr. liter. 
6 Undgå at gå på det forseglede areal i tre timer efter påføring, og kør ikke med 
motorkøretøjer på overfladen i 24 timer. 
7 Ubrugt forsegler og værktøj bør rengøres straks med RESICLEAN. 
 

Sikkerhedsforskrifter 
 
Tekniske forhold: Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. 
Åndedrætsværn: Åndedrætsværn er ikke påkrævet, med mindre arbejdet foregår i et lukket 
rum. 
Håndbeskyttelse: Vandtætte handsker. 
Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Sørg for, at der er adgang til øjenskylning. 
Hudbeskyttelse: Vandtæt beskyttelsestøj 
Form: Flydende 
Farve: Farveløs 
Lugt: Karakteristisk lugt 
Opløselighed: Vandopløselig 
Kogepunkt °C: 100 
Flammepunkt °C: 60-93 
pH: 5-7 
 
BEMÆRK VENLIGST, AT DETTE DATAARK KUN UDGØR EN FORKORTET UDGAVE AF 
DE TEKNISKE SPECIFIKATIONER, DA DET KUN OMHANDLER BRUG OG PÅFØRING 
SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTER. DERFOR ER DET AFGØRENDE, AT MAN 
KONSULTERER DEN SENESTE UDGAVE AF VORES KOMPLETTE TEKNISKE DATA. 
 
Resiblock Ltd, Resiblock House, Archers Fields Close, Basildon, Essex SS13 1DW 
United Kingdom 

: +44 (0)1268 273344 : +44 (0)1268 273355 

: technical@resiblock.com: www.resiblock.com 
 
 


