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Instruktion takförsegling/taktvätt med BetSil®.
Säkerheten först.
Arbete på tak är förknippat med risker. Finns inte skyddsräcken eller annat kollektivt
fallskydd ska man vara förankrad med personligt fallskydd under hela vistelsen på tak. Vid
särskilt branta tak rekommenderas att arbetet utförs från sky-lift.

Material
- lågtrycksspruta
- Högtryckstvätt med rotor-jetmunstycke
- Täckplast/presenning
- Sopborste eller lövblås

Förarbete
- Då BetSil® etsar på glasytor skall glas och fönsterytor täckas med plast eller
presenning. Bilar som är parkerade i närheten av arbetsområdet bör flyttas.
- Täta/förslut stuprör med plast eller annat lämpligt material för att undvika att tvättrester
hamnar i dagvattenavlopp.
- Finns mycket löst material på taket, såsom löv, mossa, kvistar etc. tas detta bort med hjälp
av borste eller lövblås före behandling.

Behandling
Tvätt: Spraya BetSil® på en begränsad yta (ca 5-10 m2) direkt på takpannorna med en
lågtrycksspruta. Taket ska bli blött och viss avrinning av medlet är tillåten. Förbrukningen bör
vara ca 0,20 - 0,25 liter/m2 i detta steg. Låt verka någon minut för att sedan direkt tvätta med
högtryckstvätt, använd rotor-jetmunstycke. Tvätta hela taket innan försegling.
Försegling: Spraya BetSil® på taket men förbrukningen bör inte ligga högre än 0,10- 0,15
liter/m2. Vad försiktig med överdosering av medlet då det kan ge vita utfällningar på
takpannorna. Avsluta inte förseglingen mitt på en taksida då det kan ge synliga skarvar. Vid
eventuell överdosering, spola med vatten.
Efter försegling: Tvätta hängrännor och eventuellt vindskivor. Ta bort
skyddsplast/presenningar och kontrollera att medel inte har kommit på fönster eller andra
glasytor.
Övrig
- Undvik behandling vid nederbörd (lätt duggregn är ok) och vid kraftig vind.
- Behandling ska ej göras om det finns risk för nattfrost.
- Undvik att medlet kommer i kontakt med glas- och aluminiumytor då det finns risk att
medlet etsar.
-Personlig skyddsutrustning: Skyddsglasögon, gummihandskar, fallskydd
-Övrig säkerhetsinformation: Se säkerhetsdatablad BetSil®
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