
Info fra Adda Byggkjemi AS Årgang 2011, nummer 2 

Vi har spesialtilpassede produkter til utebruk. Last ned 

vår brosjyre ”Produkter til legging av skifer- og natur-

stein” her, eller bestill brosjyren ved vårt ordrekontor.  

 

Adda Frostfri SL: 
På neste side finner du informasjon om vårt nye produkt 

Adda Frostfri SL, som er perfekt å tilsette i limet om 

våren og høsten når det er risiko for nattefrost.  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adda Byggkjemi AS produserer og selger alt materiale du trenger til legging av fliser. Vi kan tilby et bredt sortiment av 

produkter - fra oppstart med grunning og avretning av underlag til sluttbehandling. I tillegg produserer vi også tilset-

ningsstoffer til betongindustrien. 90 % av omsetningen er egenproduserte og foredlede varer. Vi er representert med 

salgskontorer i store deler av Norge. Produksjon og hovedkontor ligger i Kobbervikdalen ved E-18 syd for Drammen. 

 

 

NYHET! MOVIN ECO+ vannbasert impregnering 

MOVIN ECO+ er en vann- og oljeavvisende impregnering egnet for  
alkaliske byggematerialer som naturstein, kunstig stein, tegl og andre 
typer byggematerialer. Den gir en langvarig beskyttelse mot 
vannpenetrasjon, og derfor mot salt- og kalkutfellinger.  
MOVIN ECO+  gir en utmerket beskyttelse av  murverk og fasader, og 
påvirker ikke fargenyansen til de behandlede materialene.  
 
Bruksområde: Inne, ute, vegg, gulv, fasader, piper, peiser, o.l. 
Underlag: Teglstein, betong, puss, fuger på bad, skifer, naturstein og 
alle typer interiørstein og  lignende av sugende mineralsk materiale. 
Kan brukes til underlag over varmekabler. 
MOVIN ECO+ er IKKE anbefalt til armert betong. veier og bruer. 
  

Forpakning: 

Varenr:  O80 

0,25 l sprayflaske 

(esker à 12 stk) 

 

http://adda.no/dokumenter/brosjyrer/adda-skifer-og-naturstein-16s-0411.pdf


Produktet gir raskere herding, og hindrer frostskader før mørtelen er 

herdet. Gir ikke økt korrosjon på armering. Kan medføre saltutslag, 

men dette forsvinner ved værpåkjenning.  

Forarbeidet blir det samme som ved flislegging eller muring. Se til at 

det ikke ligger is på underlaget før arbeidet påbegynnes. Det 

anbefales at blandevann er lunkent, og at pulver og eventuelle 

tilsetninger er temperert ved bruk i lave temperaturer. Tildekking vil gi 

raskere herding og økt frostbeskyttelse. Dersom Adda Frostfri SL 

brukes ved muring, skal den benyttes på hele fasaden for å unngå 

fargeforskjell i fugene. 

Adda Frostfri SL erstatter vannmengden (1 liter) som benyttes til    

20 kg Adda Skiferlim/Steinlimsett m/2 kg heftforsterker (ref. 

bruksanvisning på Adda Skiferlim/Steinlim sett). Forventes 

temperaturer lavere enn -5 ºC før massen er herdet, bør man i stedet 

for vann, benytte Adda Frostfri SL til justering av konsistens. 

 

Les mer om Adda Frostfri SL 

 

 

 

 

 

 

 

NATTFROST ER IKKE 

LENGER NOEN HINDRING! 
 

Med Adda Frostfri SL senkes frysepunktet 

ned til -10ºC. Produktet brukes som 

tilsetning til Adda Skiferlim/Steinlimsett og 

andre sementmørtler. Anbefales spesielt 

vår og høst når det er risiko for 

nattefrost.  

 

 

 

 

 

 

Adda Byggkjemi AS, Gråterudvn. 26, 3036 Drammen 
Tlf: 32 26 09 99 / Fax: 32 26 09 98 / e-mail:  mail@adda.no 

 
www.adda.no 

Kontaktinformasjon: 

 

Distriktssjef Østlandet                      
Vidar Fjeld, tlf.: 95 98 58 57 
  

Salgssjef avd. nord:                 
Anders Grøtt, tlf.: 91 88 40 72 
 

Teknisk konsulent:       

Steinar Fjeld, tlf.: 47 35 38 03 

•Senker             

frysepunktet ned 

til -10ºC 

 

•Ypperlig til bruk 

om våren/høsten! 

 

 

 

Forpakning: 

Varenr: E025 

1 liter flaske  (esker à 12 stk) 

 

Varenr:  E026 

5 liter kanne 

 

 

 

 

Årgang 2011, nummer  2 

ADDA Frostfri SL – Limtilsetning ved minusgrader! 

Er du interessert i flere produkter i vårt sortiment? 

Du kan lese om alle produktene på våre hjemmesider:  

www.adda.no 
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