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Produktbeskrivning

OneStep Kisel Ytskydd för betong/sten/puts etc är en ytbehandling som förstärker materialet, minskar
vatteninträngningen och skapar en smutsavvisande yta. OneStep Kisel är helt transparent och består enbart
av naturliga miljövänliga ämnen. Vid behandling av betong kommer kiselstrukturen etablera sig ca 1-2 cm
in i materialet medan tätare material får mindre inträngning. Genom behandling bildas en “jämnare”
superhydro�l yta (vattendroppar �yter ut direkt) vilket gör att materialet torkar snabbare vilket i sin tur
försvårar för påväxter. Den på nanonivå jämnare ytan har väldigt bra smutsavvisande egenskaper. Den
patenterade teknologin från Prebona skiljer sig avsevärt från andra kiselbehandlingar på marknaden då
den inte är vattenlöslig (ej regnar bort) och därmed kommer �nnas kvar i materialet under överskådlig tid.

Behandling

Före behandling med OneStep Kisel Ytskydd skall ytorna vara rengjorda och torra. En yta som behandlas
kommer ej ändra utseende och det är därför viktigt att vara noggrann i förarbetet. Temperaturen bör vara
över tio grader och ytan ordentligt torr. Appliceras i ett steg med lågtrycksspruta eller pensel utan att rinna.
Produkten är färdig för behandling och får ej spädas etc.

OneStep Kisel är transparent och missfärgar ej omkringliggande ytor. Dock ska man vara försiktig vid ex
glaspartier. Åtgången är ca 1 liter per 10 kvadratmeter för täta stenmaterial men mer för absorberande
material typ betong. En behandling räcker men ytan blir “jämnare” vid �er behandlingar. Är ytan ordentligt
torr innan behandling är torktiden under en timme. Förvaras alltid i plusgrader. Kan förvaras i två år.

Underhåll

OneStep Kisel förenklar underhåll och gör rengöring betydligt enklare. Då OneStep Kisel ej löses upp av
regn etc kommer behandlingen sitta kvar i materialet under överskådlig tid. I princip är det endast mekanisk
nötning av ytan som på ett hårdare stenmaterial skulle kunna ta bort behandlingen. Prebona har gjort
långtidstester på takpannor, murar, putsade väggar etc som visar väldigt bra smutsavvisande resultat över
långa tidsperioder. Detta åstadkommer man med enbart naturliga ämnen.

Miljö & säkerhet

OneStep Kisel är en miljövänlig produkt som består av enbart naturliga ämnen i form av kiselpartiklar och
vatten. Onestep kisel är svagt alkaliskt och vi rekommenderar att undvika direkt inandning och skydda ögon
och hud om ni ex behandlar vertikala ytorl. Undvik blåsiga dagar om möjligt för behandling. Skölj med
vatten vid exponering. Rester av produkt lämnas till lokal miljöstation.

OneStep Kisel Ytskydd är bedömd och rekommenderad som en bra produkt enligt SundaHus, en
hållbarhetsstandard utvecklad för att möta fastighetsbranschens ökade miljökrav på produkter och
material.


