
HEY'DI PRODUKTDATABLAD
FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO

Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

HEY'DI QR KODE
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

HEY'DI 
RETT PÅ JERNET

Sementbasert rustbeskyttelse
og heftbro.

TEKNISKE DATA
Heftfasthet etter 28 døgn: .......... 3 N/mm²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med 
vann virker aggressivt på hud og på slimhinner 
i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på 
pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 07.10.14

Beskrivelse - Bruksområder
Hey'di Rett på Jernet er en to-komponent 
sementbasert korrosjonsbeskyttelse som 
benyttes på metall, armeringsjern o.l. i mur- 
og betongkonstruksjoner, og som kontaktsjikt 
på metall-, mur- og betongflater for 
reparasjonsmørtel.

Forarbeid - Underlag
Metalloverflater må være rengjort for rust, og 
fri for løse partikler, støv, fett m.m. Mur- og 
betongflater må være fri for løse partikler, 
støv, fett m.m.

Utblanding
Væskedelen blandes med pulveret, og røres 
ut til klumpfri masse med drill med visp eller 
universalmixer. Det skal ikke tilsettes vann. 
Dersom pakningen deles er blandings-
forholdet etter vekt 1 del væske til 2,5 deler 
pulver. Brukstid utblandet masse ca. 1 time.

Bruksmåte
Hey'di Rett på Jernet påføres i to strøk med 
kost, andre strøk foretas når det første er 
avbundet, samme dag eller senere. Det skal 
påføres minimum 1 mm tykkelse pr. strøk.
Redskap rengjøres med vann.

Tørketid - Etterarbeid
Skal skadeområdet fylles igjen med reparas-
jonsmørtel utføres dette med Hey'di Fiber 
etter 1 døgn. Overflaten forfuktes, deretter 
påføres kontaktsjikt med nok et strøk Hey'di 
Rett på Jernet, hvoretter Hey'di Fiber påføres 
”vått-i-vått” i heftstrøket. 

Forbruk
Ca. 2 kilo pr. m2.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning
3,5 kilo spann.
 

PRODUKTKODER
Hey'di varenr: ..................................... 180
GTIN nr: ........................ 7054150001809
Nobb nr: ................................... 21792940


