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PRODUKTBESKRIVNING

Redisit är en cementbaserad slammassa
bestående av olika tillsatsmedel för att
ge bra rostskydd, vidhäftning och 
smidighet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Redisit Redisit används som korrosions-
skydd på armeringsjärn och vidhäftnings-
skikt mellan gammal och ny betong/bruk.

BRUKSANVISNING

Förarbete på stål
Rost på armering måste avlägsnas så
att ytan blir metalliskt ren (SA 2-2,5),
lämplig metod är sandblästring.

Förarbete på betongytor
Betongytorna rengörs noggrant så att
alla lösa partiklar avlägsnas. 
Sugande underlag förvattnas.

Blandning
Redisit ska endast tillsättas vatten.
Häll rätt mängd vatten i hinken. Blanda
vatten och pulver til en homogen massa
och blanda maskinellt i minst 2-3 minu-
ter. Är massan för styv kan den spädas
med 2 dl vatten. Låt blandningen stå och
dra i 3 minuter varefter bruket rörs upp.

Applicering
Redisit påförs med pensel eller spruta.
Då Redisit används som vidhäftnings-
skikt ska lagningsbruket påföras 
vått-i-vått. 
Redisit används vid temperaturer över
+5°C och temperaturen får inte sjunka
under +2°C under de första 
48 timmarna. Underlaget får inte ha en
temperatur under +5°C.

SÄKERHETSINFORMATION

Hälsa, miljö och säkerhetsinformation, se
separat säkerhetsdatablad, dessa kan
hämtas på www.mapei.com

NOTERA
Trots att de tekniska detaljerna 
och rekommendationerna i denna
publikation representerar det bästa 
av vår kunskap och erfarenhet, måste
ovanstående information alltid
betraktas som indikationer.

Därför skall den som använder
produkten på förhand försäkra sig 
om att den är lämplig för den aktuella
applikationen, och användaren själv är
alltid ansvarig för konsekvenser i sam-
band med användandet av produkten.

Korrosionsskydd / vidhäftare
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TEKNISKA DATA Uppfyller kraven enligt Bro -04

Produktspecifikationer:
Vidhäftning: 2,0 – 2,4 N/mm2 efter 7 dygn
Förpackningar: Leveras i hinkar à 4 kg og säck á 20 kg

Bruksegenskaper:
Vattenbehov: 1,6-1,8 liter per 4 kg hink

8,0-9,0 liter per 20 kg säck
Åtgång: Ca. 1,3 kg Redisit pr. liter färdig massa.
Brukstid vid 20°C: Ca. 2 timmar
Egenvikt: 1,8 kg/dm3

Lagring: Förvaras torrt. Kan i oöppnade förpackningar
förvaras minst 6 månader.


