BRØDR. EWERS
BETONREPARATION
Cementbaserede reparations- og vedligeholdelsesprodukter til
landbruget, herunder staldbygninger, hovedbygninger, industriog privatbygninger, institutioner, privatboliger m.m.

BETON SEALER VB
Beton Sealer VB anvendes til imprægnering af cement- og betonbaserede overflader, som f.eks. gulve, indkørsler, terrasser,
fliser m.m. Beton Sealer VB reducerer optagelse af skidt, støv,
snavs og holder overfladen ren. God kemikaliebestandighed over
for mange væsker. Hurtig tørring, giver en robust og glat overflade. Betonsealer VB gulner ikke, er UV-resistent, og er særdeles
velegnet til såvel indendørs som udendørs brug. Fremragende
vedhæftning, elasticitet, hårdhed og lang holdbarhed.

FACADEMALING
Ewers/Schmidt Coating Facademaling er en cementbaseret,
slidstærk og langtidsholdbar maling. Fremstår med et naturligt, kalkmat finish. Malingen er meget diffusionsåben, vejrbestandig og vaskbar. Tåler kystnært klima og højtryksrensning.
Hærder på fugtige overflader og er velegnet på mineralske underlag som teglsten, porebeton, beton, vandskuring, puds m.m.
Velegnet til staldbygninger, hovedbygninger, industri- og privatbygninger, institutioner, privatboliger m.m. Herudover velegnet
ind- og udendørs.

GRUNDER
Ewers/Schmidt Coating Grunder anvendes på glatte, stærkt
eller uens sugende mineralske underlag før maling med Ewers
Facademaling. Underlaget skal være rent, tørt, fast og mineralsk. Beholderen omrystes og grunderen opblandes med rent,
koldt vand 1:3 (grunder:vand) før påføring. Påføres med pensel,
rulle eller sprøjte i et jævnt og dækkende lag. Facademalingen
påføres den fugtige grunder, så der arbejdes vådt-i-vådt. Husk
at iblande grunder i Facademalingen – se malingens emballage.

FLYDEMØRTEL
Ewers/Schmidt Coating Flydemørtel er et pumpbart tørmørtelprodukt, der efter tilsætning af rent, afmålt vand og en effektiv
blanding, er klar til brug. Produktet fremtræder i blandet tilstand som en letflydende mørtel, der med sit høje indhold af
polymer, sikrer en god vedhæftning til underlaget. Flydemørtlen
kan med fordel anvendes til opgaver, som er svært tilgængelige
med traditionelle støbemetoder samt til reparationer og opretningsopgaver, hvor der stilles større krav til trykstyrke, svind,
vedhæftning m.m. Herudover kan produktet anvendes som nyt
slidlag i fare, smågrise, slagtesvin-stier og ved foderborde.

LATEXBINDER SR
Latexbinder SR forbedrer klæbeevnen, øger vedhæftningen
mellem ny og gammel beton, forøger slidstyrken og giver mørtel/beton større modstandsdygtighed mod frost og kemiske
påvirkninger. Latexbinder SR anvendes ligeledes som blandevæske i cementbaserede produkter til forbedring af brugsegenskaberne.

BETONSPARTEL
Ewers Betonspartel anvendes typisk til spartling og reparationsopgaver på væg- og loftflader, hvor overfladen er af beton.
Er særdeles velegnet til spartling af samlinger, revner og fuger
m.m., samt til slutfinish, filtsning, udfyldning af mindre huller
og til almindelige udbedrings- og opretningsarbejde i lagtykkelser op til ca. 10 mm. Ewers Betonspartel indeholder ingen
korrosionsfremmende bestanddele, og er i afbunden tilstand
vand- og vejrbestandig.

BRØDR. EWERS A/S
Ellegårdvej 19
DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 7442 2975
www.brdr-ewers.dk

SCHMIDT COATING
Bjerndrupgårdvej 29
DK-6070 Christiansfeld
+45 20282705

