CFF Basic

CFF Basic
• Det enkla och snabba konceptet 		
för funktionella golv
• Ger en starkare och mera
lättstädad yta.
• För torra betongytor inomhus
• Användar- och miljövänligt.

Beskrivning
CFF Basic är en enkel behandling av betonggolv
där man vill stärka ytan, minska dammbildningen
och underlätta städningen. Slipning utföres före
vid behov. CFF dammbindare appliceras 2 ggr.
För alla typer av betonggolv samt cementbaserade spackelytor, såväl gamla som nya.
Ytan blir dammbunden, skyddar mot inträngande vätskor, lättstädad. Ger en svagt matt yta.

•
•
•
•

CFF

Ingående produkter
CFF dammbindare är en oorganisk, 1-komp.
polymermodifierad, silikatbaserad produkt. Ej
brännbar.
Användar- miljövänlig produkt. Fri från tillsatser som kan migrera.
Städning och underhåll
Se separat städanvisning.

Diffusionsöppen
Ökar slitstyrkan
”Green line”, användar- och miljövänlig produkt
Kapillärbrytande

Adress

Mobila Telefoner

Internet

Hasselbacken
S-533 94 HÄLLEKIS

0705-489890
0707- 552885

www.eff-concrete.com

CFF Premium

CFF Premium
• Rationella och funktionella 		
golvbehandlingar
• Ger en blank, fläckskyddad,
lättstädad yta
• För betongytor inomhus
• Användar- och miljövänligt

Beskrivning
CFF Premium är en snabb behandling för att
uppnå högre kondition på betongytan. Ytan
slipas i 2 steg.
Mellan slipningarna impregneras betongen
med CFF Impregnering. Efter andra slipningen
skyddas ytan med CFF Plus. CFF Plus Extra i
våta utrymmen eller CFF Resistent där risk för
brännmärken föreligger.
För alla typer av betonggolv samt cementbaserade spackelytor, såväl gamla som nya.
Ytan blir dammbunden och fläckskyddad, blank
och lättstädad, med visst halkskydd.

•
•
•
•

CFF

Ingående produkter
CFF Impregnering är en oorganisk, 1-komp.
silikatbaserad produkt. Ej brännbar.
CFF Plus/Plus Extra är en snabbtorkande vattenburen, luktsvag , 1-komp. oklassad polymer.
CFF Resistent är en oorganisk, 1-komp.polymermodifierad, silikatbaserad produkt. Ej
brännbar.
Användar- miljövänliga produkter. Fria från tillsatser och lösningsmedel som kan migrera.
Städning och underhåll
Se separat städanvisning.

Diffusionsöppna produkter
Ökar slitstyrkan och höjer betongytans finish
”Green line”, användar- och miljövänliga produkter
UV-resistenta produkter

Adress

Mobila Telefoner

Internet

Hasselbacken
S-533 94 HÄLLEKIS

0705-489890
0707- 552885

www.eff-concrete.com

CFF Premium Colour

CFF Premium Colour
• Enkelt och snabbt kulörjämnt.
• En starkare och mera
lättstädad yta.
• För torra betongytor inomhus.
• Användar- och miljövänligt.

Beskrivning
CFF Premium Colour är en behandling av
betonggolv för att uppnå högre kondition men
också ge betongen en dekorativ kulörjämn yta.
För alla typer av betonggolv samt cementbaserade spackelbeläggningar, såväl gamla som nya.

Ingående produkter
CFF Impregnering är en oorganisk, 1-komponent, silikatbaserad produkt. Ej brännbar.
CFF Betongfärg är en snabbtorkande pigmenterad vattenburen, luktsvag, 1-komp. oklassad
polymer.

Vid behov impregneras betongen.

CFF Plus/Plus Extra är en snabbtorkande vattenburen, luktsvag, 1-komp. oklassad polymer.

Ytan blir motståndskraftigare mot inträngande
vätskor, lättstädad och med visst halkskydd.

Användar- miljövänliga produkter. Fria från tillsatser och lösningsmedel som kan migrera.
Städning och underhåll
Se separat städanvisning.

•
•
•
•
•

Dekorativa ensartade kulörer
Diffusionsöppna produkter
Ökar slitstyrkan och höjer betongytans finish
”Green line”, användar- och miljövänliga produkter
UV- resistenta produkter

CFF

Adress

Mobila Telefoner

Internet

Hasselbacken
S-533 94 HÄLLEKIS

0705-489890
0707- 552885

www.eff-concrete.com

CFF Premium Design

CFF Premium Design
• Möjligheternas golv
• Flingade ytor som ger ett
dekorativt utseende
• För ”alla” torra invändiga
betongytor
• Användar- och miljövänligt

Beskrivning
CFF Premium Design är en behandling av
betonggolv för att uppnå högre kondition men
också ge betongytan ett dekorativt utseende.
Ytan slipas och impregneras med CFF Impregnering. Därefter fullflingas ytan med CFF
Flakes och ytskyddas med CFF Plus.
För alla typer av betonggolv samt cementbaserade spackelbeläggningar, såväl gamla som nya.
Ytan blir helt kulörjämn, antingen i en ensartad
kulör eller i mix med andra kulörer, svagt kuperad ”tredimensionell” som hammarlack med
visst halkskydd.

•
•
•
•
•

CFF

Ingående produkter
CFF Impregnering är en oorganisk, 1-komp.
silikatbaserad produkt. Ej brännbar.
CFF Plus är en snabbtorkande vattenburen,
luktsvag , 1-komp. oklassad polymer.
CFF Flakes är PVA- baserade och levereras i
önskad kulör eller i mix.
Användar- miljövänliga produkter ( cement är
enda märkningspliktiga råvaran).
Fria från tillsatser som kan migrera.
Städning och underhåll
Se separat städanvisning.

Dekorativ med obegränsad design
Diffusionsöppna produkter
Ökar slitstyrkan och höjer betongytans finish
”Green line”, användar- och miljövänlig produkter
UV- resistenta produkter

Adress

Mobila Telefoner

Internet

Hasselbacken
S-533 94 HÄLLEKIS

0705-489890
0707- 552885

www.eff-concrete.com

CFF Trim

CFF Trim
• Flexibel spricköverbryggande
beläggning 1-5 mm
• Ljuddämpande med
komfortkänsla
• För ”alla” underlag
• Användar- och miljövänligt

Beskrivning
CFF Trim är en flexibel, spricköverbryggande
tunnskiktsbeläggning med ytskydd.

Ingående produkter
CFF Primer Trim är en vattenburen polymer i
koncentrerad form.

För ytrenovering och beläggning inom 1-5 mm
på såväl gamla som nya betongytor, även nattgammal. Fukt och alkalitet i betongen inget
hinder. Även asfalt-, stål- och träytor, keramiska
plattor.

CFF Trim är en flexibel polymercement i flytande konsistens som består av gemensam Bas/
vätska och härdare i pulverform som tillverkas i
en grå och en vit bas.

Och där man söker en beläggning med komfortkänsla och ljudisolerande egenskaper. CFF
Trim skall ytbehandlas med CFF Plus, alt Plus
Extra i våta utrymmen, Resistent vid risk för
brännmärken. Se vidare CFF Premium. CFF
Trim är tåligt i ”tuff” miljö. Är lätt att sköta och
underhålla.

•
•
•
•
•
•

Användar- miljövänliga produkter ( cement är
enda märkningspliktiga råvaran).
Fria från tillsatser som kan migrera.
Städning och underhåll
Se separat städanvisning.

Diffusionsöppet
Flexibel i tunna skikt
Ljuddämpande med komfortkänsla
Kan läggas på ”alla” underlag
”Green line”, användar- och miljövänliga produkter
UV- resistenta produkter

CFF

Adress

Mobila Telefoner

Internet

Hasselbacken
S-533 94 HÄLLEKIS

0705-489890
0707- 552885

www.eff-concrete.com

CFF Trim Colour

CFF Trim Colour
• Flexibel spricköverbryggande
beläggning 1-5 mm
• Ljuddämpande med
komfortkänsla
• För ”alla” underlag
• Användar- och miljövänligt
Beskrivning
CFF Trim Colour är en infärgad flexibel,
spricköverbryggande tunnskiktsbeläggning
med ytskydd.
För ytrenovering och dekorativ beläggning inom
1-5 mm på såväl gamla som nya betongytor,
även nattgammal. Fukt och alkalitet i betongen
inget hinder. Även asfalt-, stål- och träytor, keramiska plattor. Och där man söker ett golv med
komfortkänsla och ljudisolerande egenskaper.
CFF Trim Colour ska ytbehandlas med CFF Plus
alt. Plus Extra i våta utrymmen. Resistent där
risk föreligger för brännmärken. Se vidare CFF
Premium.

Ingående produkter
CFF Primer Trim är en vattenburen polymer i
koncentrerad form.
CFF Trim Colour är en flexibel polymercement
i flytande konsistens som består av gemensam
Bas/vätska och härdare i pulverform som tillverkas i en grå och en vit bas.
Användar- miljövänliga produkter (cement är
enda märkningspliktiga råvaran).
Fria från tillsatser som kan migrera.
Städning och underhåll
Se separat städanvisning.

CFF Trim Colour är tåligt i ”tuff” miljö. Är lätt
att sköta och underhålla.
•
•
•
•
•
•

Diffusionsöppet
Dekorativ och flexibel i tunna skikt
Ljuddämpande med komfortkänsla
Kan läggas på ”alla” underlag
”Green line”, användar- och miljövänliga produkter
UV- resistenta produkter

CFF

Adress

Mobila Telefoner

Internet

Hasselbacken
S-533 94 HÄLLEKIS

0705-489890
0707- 552885

www.eff-concrete.com

CFF Trim Design

CFF Trim Design
• Flexibel spricköverbryggande de		
korativ beläggning 1-5 mm
• Ljuddämpande med komfortkänsla
• För ”alla” underlag
• Användar- och miljövänligt

Beskrivning
CFF Trim Design är en flexibel, spricköverbryggande tunnskiktsbeläggning med ytskikt av CFF
Flakes och CFF Plus altternativt Plus Extra i
våta utrymmen.
För ytrenovering och beläggning inom
1-5 mm på såväl gamla som nya betongytor,
även nattgammal. Fukt och alkalitet i betongen
inget hinder. Även asfalt-, stål- och träytor, keramiska plattor.
Och där man söker en dekorativ beläggning med
komfortkänsla och ljudisolerande egenskaper.
Ytan blir helt kulörjämn, antingen i en ensartad
kulör eller i mix med andra kulörer, svagt kuperad ”tredimensionell” som hammarlack med
visst halkskydd.

•
•
•
•
•
•

Ingående produkter
CFF Primer Trim är en vattenburen polymer i
koncentrerad form. CFF Trim är en flexibel polymercement i flytande konsistens som består
av gemensam Bas/vätska och Härdare/pulver
som tillverkas i en grå och en vit bas.
CFF Flakes är PVA-baserade och levereras i
önskad kulör eller mix. CFF Plus/Plus Extra
är baserad på en snabb-torkande vattenburen,
luktsvag, 1-komp, oklassad polymer.
Användar- och miljövänliga produkter ( cement
är enda märkningspliktiga råvaran).
Fria från tillsatser som kan migrera.
Städning och underhåll
Se separat städanvisning.

Dekorativ med obegränsad design
Flexibel i tunna skikt
Ljuddämpande med komfortkänsla
Diffusionsöppna produkter
”Green line”, användar- och miljövänligav produkter
UV- resistenta produkter

CFF

Adress

Mobila Telefoner

Internet

Hasselbacken
S-533 94 HÄLLEKIS

0705-489890
0707- 552885

www.eff-concrete.com

