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TIL SLUTT

Innholdsfortegnelse:
Spesialmidler ute og inne:
UNIRENS PLUSS
MULTIFJERNER
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Rengjøring ute og inne:
GROVRENS
FETTFJERNER
PLUSS HÅNDRENS
SUPERVASK
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Impregnering av fliser, murstein,
skifer og naturstein:
MOVIN
FINISH
POREFYLLER
STEINSÅPE
STEIN- OG KLINKEROLJE
MOVIN ECO+
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SYS TE M GAR A N T I
Ved å benytte Addas spesialutviklede 5-trinns
serie, er man garantert et optimalt sluttresultat.
Det gis en særskilt systemgaranti på 6 år.
NB! Følg brukerveiledningen ved legging.

Spesialmidler,
rengjøring,
impregnering,
steinkosmetikk

Grunning,
avrettingsmasser,
støpemasser

- Adda Byggkjemi AS garanterer at våre
produkter brukt i vårt system vil fungere
feilfritt i minst 6 år.
Garantien gjelder bare produkter fra Adda
Garantiserie når de er installert i samsvar
med våre spesifikasjoner og tekniske
informasjonsblader (www.adda.no).
Adda Byggkjemi AS
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Kalk og
sementslørfjerner

SPESIALMIDLER UTE OG INNE

UNIRENS
PLUSS
UNIRENS Pluss er et surt rensemiddel
for fjerning av kalkutslag, rust, sementslør,
mørtel og aggressivt støv.
UNIRENS Pluss kan brukes på naturstein, keramiske fliser, klinker, badekar og
håndvasker, krom og rustfritt stål.
UNIRENS Pluss må ikke brukes på
marmor og naturkalkstein. Må brukes med
forsiktighet på aluminium og galvaniserte
materialer som tinn og nikkel.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Grove forurensninger skal så langt som
mulig fjernes mekanisk. Sugende underlag
forvannes godt.
Påføring:
Alt etter forurensningens karakter påføres
UNIRENS Pluss fortynnet med vann inntil
1:5. Varmt vann forbedrer effekten. Kan
eventuelt brukes ufortynnet. La det virke i
ca. 5 min under forutsetning av at det ikke
tørker inn før skylling med vann. NB! Det
anbefales å foreta en prøve før bruk slik at
man er sikker på at UNIRENS Pluss ikke
skader underlaget. Bruk egnede verneklær,
vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm
under arbeidet.
Rengjøring:
Eventuelt spill vaskes bort med vann.
Inneholder fosfat
Brukstemperatur: Ned til +5°C.
Blandingsforhold: Varmt vann = 1:5.
Se bruksanvisning.
Forbruk:

Ca. 1 dl pr. m2.

pH konsentrat:

1,7.

Holdbarhet:

2 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje:

0,5 l flaske.
Eske à 15 stk.
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Alkalisk
rengjøringsmiddel

MULTIFJERNER
MULTIFJERNER er et vannbasert alkalisk grunnrengjøringsmiddel til vinyl og steingulv, samt til andre
overflater som tåler sterke alkaliske påvirkninger.
MULTIFJERNER kan brukes til å fjerne Finish/polish.
Den må ikke brukes på alkalieømfintlige belegg som
f.eks. linoleum, gummi eller tregulv.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Underlaget feies eller støvsuges. MULTIFJERNER
er konsentrert og kan blandes helt ned til 1 del
MULTIFJERNER og 5 deler vann. For vanskelige
tilfeller kan den brukes konsentrert. MULTIFJERNER
er etsende, og må brukes med forsiktighet.
Påføring:
MULTIFJERNER løsningen fordeles over et passende
område med klut, svamp, pensel eller mopp.
La løsningen virke i 5-10 minutter (må ikke tørke inn).
Underlaget skures, og den skitne løsningen fjernes.
Det kan brukes en stålmalingsskrape for slitte overflater,
eller en sterk skuresvamp og en stålbørste for ruglete
overflater. Skyll deretter rikelig med vann, gjerne i flere
omganger. Om nødvendig kan behandlingen gjentas.
Rengjøring: Med vann.
Inneholder ikke fosfat

Helsefaremerking: Etsende.
Brukstemperatur: Ned til 6°C.
Blandingsforhold:

Blandes med
vann i forholdet 1:5 eller
brukes konsentrert.

pH konsentrat:

Konsentrert, ca. 13.

Holdbarhet:

3 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje:

0,5 l flaske. Eske à 15 stk.
2,5 l flaske. Eske à 8 stk.
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Alkalisk
rengjøringsmiddel

RENGJØRING UTE OG INNE

GROVRENS

GROVRENS er et alkalisk rengjøringsmiddel.
GROVRENS brukes for å fjerne olje, sot,
fett, skitt og andre forurensninger på de
fleste underlag. Egner seg utmerket til vask
av terrasser, trapper og betongflater.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Grove forurensninger skal fjernes mekanisk.
Underlaget feies eller støvsuges. Sugende
underlag forvannes godt.
Påføring:
GROVRENS blandes med varmt vann. La
blandingen virke i noen minutter før skuring
foretas. Tørk etter med rent vann
Etterskylling er ikke nødvendig. Bruk gummihansker under arbeidet.
Rengjøring:
Eventuelt spill vaskes bort med vann.
Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:

Ned til +6 °C.

Blandingsforhold:

1:10 med vann.
Ved sterk forurensning
økes doseringen.

Forbruk:

Ca. 1 dl pr. m2.

pH konsentrat:

Ca. 11,4

Holdbarhet:

3 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje:

0,5 l flaske, eske à 15 stk.
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Alkalisk
rengjøringsmiddel

FETTFJERNER

FETTFJERNER er et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel. Brukes for fjerning av matfett, grillolje og
lignende på steinoverflater. Egner seg også for
effektiv fjerning av fett og sot. Blandes da med
vann i forholdet 1:10.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Underlaget må være rent. Flisene skal være rene
og fugene gjennomherdet.
Påføring:
FETTFJERNER legges ufortynnet på flekken og gis
tid til å virke i ca. 10 – 20 min. Skyll av med vann.
Gjenta behandlingen dersom flekken ikke forsvinner
ved første forsøk.
Ved vasking bør FJETTFJERNER blandes med
vann i forholdet 1:10.
Rengjøring:
Eventuelt spill vaskes bort med vann.
Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:

Ned til +6°C.

Blandingsforhold:

Konsentrert eller
1:10 ved vasking.

pH konsentrat:

Konsentrert: 11,4.
Løsning: ca. 7.6.

Holdbarhet:

3 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje:

0,5 l flaske.
Eske à 15 stk.
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RENGJØRING UTE OG INNE

PLUSS
HÅNDRENS

PLUSS HÅNDRENS er en emulgerbar
rensekrem som inneholder aktive smuss-,
olje- og malingløsende stoffer i kombinasjon
med organiske fettstoffer som beskytter
huden og holder den myk og smidig.
PLUSS HÅNDRENS løser bl.a.
sementslam, smuss, olje, tjære, skismøring,
trykksverte, uherdet epoxy og polyester,
fersk maling og lakk uten å angripe huden
eller herdet maling. Bruk også PLUSS
HÅNDRENS til å fjerne gjenstridig smuss
fra andre flater.

BRUKSANVISNING

Påføring:
Bruk klut eller pussegarn ved påføring og
puss deretter av med en ren fille eller vask
med vann. PLUSS HÅNDRENS gnis på tørre
eller våte hender. Vask med vann og såpe
etterpå.
Rengjøring: Med vann.
Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur: Ned til +3°C.
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet.
Holdbarhet:

2 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje:

0,5 l flaske.
Eske à 12 stk.
5 l kanne
10 l kanne
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Konsentrert
rengjøringsmiddel

SUPERVASK

SUPERVASK er et konsentrert rengjøringsmiddel
som kan brukes til å vaske det meste. Virker avfettende.
SUPERVASK er uten løsemidler, uten farge og
parfyme, uten fosfat og klor. Skader ikke lakkerte eller
malte flater, aluminium eller rustfritt stål etc. Den
tørker ikke ut eller skader gummipakninger eller plastmateriale.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Grove forurensninger skal fjernes mekanisk.
Sugende underlag forvannes godt.
Påføring:
Alt etter forurensningens karakter påføres
SUPERVASK i rett blandingsforhold. La det virke
før skylling med vann.
Rengjøring:
Rengjøringen kan om nødvendig gjentas flere ganger.
Svake forurensninger kan vaskes direkte av med
SUPERVASK. Bruk gummihansker under arbeidet.
Inneholder ikke fosfat
Brukstemperatur: Ned til +5°C.
Forbruk:

Ca. 0,5 dl pr. m2.

pH konsentrat:

Ca. 13

Holdbarhet:

2 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje:

0,5 l flaske, eske à 15 stk.
5 l kanne

Bruksområde:
Oppvask
Vasking av tøy
Vindusvask
Vindusspylervæske
(ikke frostbestandig)
Gulvvask
Bilvask
Stor-rengjøring
Tekstilrengjøring
Tepperens
Kjøkkenrengjøring
Vask av solarium
Desinfisering
Sanitær
Universal
Avfetting /motorvask
Stekeovn-vask

Blandeforhold:
Supervask
1
1
1

Vann
750
750
750

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

700
700
350
250
60
60
35
30
30
30
30
10
10
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Vannavisende impregnering
for mur, puss, tegl, fliser
og naturstein.

IMPREGNERING

MOVIN

MOVIN siloxan impregnering brukes på
sugende underlag som teglstein, betong, puss,
fuger på bad, skifer, naturstein og alle typer
interiørstein. Kan brukes på skifer over varmekabler. Brukes også til dypimpregnering av fasader,
vegger, piper, peiser og lignende av sugende
mineralsk materiale.
MOVIN kan overmales, er usynlig etter opptørring
og kleber ikke. Behandlede flater blir vannavisende
og letter renholdet. MOVIN hindrer saltutslag.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt.
Kalkutslag, sementslam og sot fjernes med
UNIRENS PLUSS.
Påføring:
MOVIN kan sprøytes eller kostes på underlaget.
Påføres fyldig i en operasjon slik at underlaget er
mettet. Overflødig Movin må tørkes bort. Forsøk
anbefales. Påføring i sterk sol eller regn frarådes.
Det er viktig med god utlufting ved bruk i lukkede rom.
Rengjøring:
Eventuelt spill fjernes straks med White spirit.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur: Ned til +5°C.
Blanding:

Brukes ufortynnet.

Tørketid:

Støvtørr etter
ca. 2 – 4 timer.

Forbruk:

Ca. 5 m² pr. l pr. strøk.
Underlaget må mettes
og overflødig Movin må
tørkes bort.

Holdbarhet:

Blikkflasker: 12 md.
Plastkanner: 6 md. Lagres
kjølig i lukket emballasje.

Emballasje:

0,5 l flaske, eske à 15 stk.
2,5 l kanne, eske à 8 stk.
10 l kanne.
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Steinkosmetikk for tegl,
flis og naturstein.

FINISH

FINISH brukes til impregnering av naturstein, frilagt
betong, tegl, dekorstein, puss, uglasserte sugende fliser
mm. FINISH kan med fordel anvendes på skifer for å
beskytte denne. Gir en flate med dypere fargetone og
matt glans. Brukes også til dypimpregnering av fasader,
vegger, piper, peiser og lignende av sugende mineralsk
materiale. FINISH motvirker forvitring og letter
renholdet. Til utendørs terrasser og lignende, anbefaler
vi å bruke MOVIN. MOVIN benyttes også i de tilfellene
man ønsker en absolutt usynlig behandling.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Fett, forskalingsrester og smuss fjernes med
GROVRENS. Kalkutslag og mørtelrester fjernes med
UNIRENS.
Påføring:
Flaten skal være tørr. Påføres med sprøyte eller kost.
På sterkt sugende underlag kan en tostrøks påføring
være nødvendig. To strøk gir en dypere tone. Tørketid
mellom strøkene bør være 12 timer. Der hvor det er
varmekabler må det ikke påføres mer enn et strøk.
I lukkede rom bør det sørges for god utlufting.
Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig må det brukes
egnet åndedrettsvern.
Rengjøring:
Eventuelt spill fjernes straks med White spirit.
Herdet FINISH forsøkes fjernet med lynol, ev. lakkfjerner.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur: Ned til +50C.
Tørketid:

Støvtørr etter
ca. 2 – 4 timer.

Forbruk:

Ca. 4 – 6 m2 pr. l pr. strøk.

Holdbarhet:

Blikkflasker: 12 md.
Plastkanner: 6 md. Lagres
kjølig i lukket emballasje.

Emballasje:

0,5 l kanne, eske à 15 stk.
2,5 l kanne, eske à 8 stk.
10 l kanne.
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Porefylling og behandling
av alle typer stein.

IMPREGNERING

POREFYLLER

POREFYLLER er et vannbasert impreg–
neringsmiddel som brukes til alle typer
naturstein for å beskytte overflaten og for å
fremheve struktur og fargespill.
POREFYLLER letter renholdet av steinoverflaten. Til innendørs bruk.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Flatene rengjøres for smuss, fett, kalk og
sementrester. Flaten skylles med rent vann.
Påføring:
Overflaten må være helt tørr før behandling
starter. Påføres ufortynnet i 2 – 3 tynne
lag. Det må være tørt mellom hvert strøk.
POREFYLLER påføres med klut, mopp eller
svamp.
Rengjøring:
Umiddelbart med vann. Herdet behandling
fjernes med POLISHFJERNER.
Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur: Ned til +60C.
Blanding:

Brukes ufortynnet.

Tørketid:

Ca. 1 time ved 200C.

Forbruk:

20 – 30 m2 pr. l
pr. strøk (avhengig
av overflate)

pH konsentrat:

8.

Holdbarhet:

3 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje:

0,5 l flaske,
eske à 15 stk.
5 l kanne, eske à 3 stk.
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Impregnering for steingulv
og benkeplater i stein.

STEINSÅPE

STEINSÅPE er en impregnerings- og forseglings–
væske for steingulv. Brukes også til daglig vask og
pleie.
STEINSÅPE brukes til impregnering av alle typer
naturstein som tåler vann, for å porefylle og
beskytte overflaten, og for å fremheve struktur og
fargespill.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Flatene rengjøres for smuss, fett, kalk og sementrester. Flaten skylles med rent vann.
Påføring:
Behandling av nye gulv : STEINSÅPE blandes i vann
i forholdet 0,5 l til 10 l. Blandingen legges ut på
gulvet og gis tid til å virke. Behandlingen kan gjentas om nødvendig. Daglig vedlikehold: STEINSÅPE
blandes i vann i forholdet 0,5 dl til 10 l vann og
gulvet vaskes med vannet. Behandlingen rengjør
gulvet og tilfører flaten fettstoffer, samtidig som
den gir flaten en slitesterk film og opprettholder
glansen.
Rengjøring:
Eventuelt spill vaskes bort med vann.
Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur: Ned til +60C.
Blandingsforhold:

1:20 med vann.

Forbruk:

0,01 til 0,1 liter pr. m2.

Tørketid:

Ca. 1 time ved 200C.

pH konsentrat:

Ca. 12

Holdbarhet:

3 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje:

0,5 l flaske.
Eske à 15 stk.
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Overflatebehandling av klinker,
naturstein og teglfliser.

IMPREGNERING

STEIN- OG
KLINKEROLJE

STEIN- OG KLINKEROLJE er et olje–
basert impregneringsmiddel for stein og
klinkergulv. Letter renholdet og fremhever
struktur og fargespill. Kan brukes både ute
og inne.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt.
Grove forurensninger skal så langt som
mulig fjernes mekanisk.
Påføring:
Påføres i et tynt lag. Overflødig olje vaskes
vekk med en klut fuktet med White spirit.
Behandlingen kan gjentas.
Rengjøring:
Eventuelt spill fjernes straks med White
spirit.
Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:

Ned til +30C.

Blanding:

Brukes ufortynnet.

Forbruk:

10 - 20 m2 pr. l
avhengig av underlag.

Tørketid:

Støvtørr etter
ca. 2 – 4 timer.

Holdbarhet:

3 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje:

0,5 l flaske, eske à 15 stk.
5 l kanne.
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Vannbasert
Silan/siloxanimpregnering

MOVIN ECO+

MOVIN ECO+ er en vann- og oljeavvisende
impregnering som leveres i en praktisk dusjflaske.
Den gir utmerket beskyttelse av fuger i våtsoner.
Den kan også brukes på naturstein, tegl, murverk,
fasader og andre sugende byggematerialer.
MOVIN ECO+ kan overmales, er usynlig etter
opptørring, og kleber ikke. Behandlede flater blir
vannavisende, og letter renholdet. MOVIN ECO+
reduserer faren for kalk- og saltutslag.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Større
riss og sprekker utbedres. Kalkutslag, sementslam
og sot fjernes med UNIRENS PLUSS.
Påføring:
MOVIN ECO+ kan dusjes på underlaget, eller
bearbeides med kost/pensel/svamp. Påføres
fyldig i én operasjon slik at underlaget blir mettet.
Påføring i sterk sol eller regn frarådes. MOVIN
ECO+ skader ikke treverk. Overflødig impregnering
MÅ tørkes bort. Forsøk anbefales!
Rengjøring:
Redskap rengjøres etter bruk med såpe og vann.
Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur: Over + 5°C.
Blandingsforhold:

Klar til bruk.

Tørketid:

Maksimum
vannavstøtting oppnås
24 timer etter påføring.

Holdbarhet:

12 mndr. fra
produksjonsdato.
Lagres kjølig, men
frostfritt i lukket
emballasje.

Emballasje:

0,25 l flaske.
Eske à 12 stk.
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Adda - Mai 2012

Adda Byggkjemi AS produserer og selger et bredt
utvalg av produkter og materiale til flislegging, samt
tilsetningsstoffer til betongindustrien.
Vi er et norskeid firma med hovedkontor og produksjon i
Drammen. Som markedsleder med over 40 års
bransjeerfaring er vi opptatt av god kundeservice, høy
produktkvalitet og leveringsdyktighet.
Ved behov gir vi opplæring tilpasset deres bedrift og
deres ansatte i regi av Adda skolen.
Vår visjon er å være den foretrukne samarbeidspartner
på byggkjemiske produkter. Vi leverer kvalitetsprodukter
– og forteller deg hvordan du skal bruke dem.

Forhandler:

ADDA BYGGKJEMI AS
Gråterudveien 26
3036 DRAMMEN
Tlf.: 32 26 09 99
Fax.: 32 26 09 98

