
Controll®Betongtett tilhører den nye generasjonen av miljø- og 
bruksvennlige behandlingsprodukter for betong og har høstet 
meget gode referanser fra inn- og utland. Spesielt utviklede 
tilsetninger gir produktet enestående inntrenging. 

Ved hjelp av krystallisering dannes dermed et nytt materiale dypt inne 
i betongen. Dette nye materialet er diffusjonsåpent og stopper/bremser lekkasjer/
vanninntrenging, armeringsrust, saltutslag, syreangrep, er sopp-, mose– og 
algehemmende og motvirker oppsmuldring. Produktet virker også støvbindende, 
trenger bort olje– og fettrester samt er en utmerket heftbro for videre 
overfl atebehandling. Bruk av Controll®Betongtett er økonomi i særklasse. 
Produktet inneholder ingen giftige eller brennbare stoffer, er luktløst, fargeløst 
og løsemiddelfritt.

Controll®Betongtett kan påføres selv om underlaget er fuktig.

Både Sintef, Byggforsk og Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelsa) har 
testet og dokumentert produktets egenskaper.

Fuktproblemer?

Controll® Betongtett bruker du blant annet på:

Controll® Betongtett kan påføres selv om underlaget er fuktig!

• Fundamenter
• Grunnmur
• Garasje

• Kjeller
• Vegg
• Tak

• Murpuss
• Silo
• Brønn 

• Gulv
• Skorstein
• Terrasse

• Belegningsstein
• Takstein av betong
• Markbetong 

Derfor trenger 
betong behandling:

Vanligvis er betong en blanding av fem 
komponenter: sand, grus, sement, vann og 
luft. Vannet og luften tar opp mye av plassen 
i betongen og etterlater derfor porer, lommer 
og årer etter herdingen. Disse hulrommene 
er forbundet med hverandre, og til sammen 
utgjør de et effektivt transportsystem 
for vanntransport. Dette vannet bringer 
med seg forurensing, sur nedbør, klor og 
syrer og reduserer naturligvis både styrke 
og tetthet i betongen. Ved behandling 
med Controll®Betongtett forsegles disse 
hulrommene ved at produktet forglasses 
inne i betongen, og spesielle tilsetninger gjør 
Controll®Betongtett meget dypttrengende. 
Controll®Betongtett stopper effektivt 
fuktinntregning og eliminerer dermed de 
fl este problemer. 
Bruk av produktet er økonomi i særklasse, 
og har høstet svært gode brukerreferanser.

Mer opplysninger fi nner du på: 
www.controll.no

Fordeler med 
Controll®Betongtett

• Stopper lekkasjer
• Hindrer armeringsrust
• Økonomisk 
• Bruksvennlig
• Forebyggende
• Miljøvennlig
• Dypttrengende
• Permanent
• Luktfri
• Fargeløs
• Løsemiddelfritt
• Ikke brennbar
• Støvbindende
• Konserverende
• Diffusjonsåpen
• Sopp-, mose-  

og algehemmende
• Motvirker oppsmuldring
• Fortrenger olje og fett



Økonomisk Produktets geniale virkemåte og 
den enkle effektive og varige påføringen gjør 
det til et av markedets rimeligste tettemidler for 
betong. Utgraving eller rivning er ofte arbeids-
krevende, omfattende og dyrt, og i mange 
tilfeller unødvendig. Controll®Betongtett kan 
påføres både fra inn– og/eller utsiden.

Enkelt, effektivt og varig Behandling med 
Controll®Betongtett utføres en gang for alle, 
og er permanent. 

Styrkende Controll®Betongtett virker styrkende, 
herdende og støvbindene i all betong. 
Produktet er overmalbart og 
kan med fordel benyttes som 
heftbro for andre produkter.

Pustende 
(diffusjonsåpen)
Samtidig som 
Controll®Betongtett 
tillater betongen å puste 
og å fordampe fuktighet 
(diffusjonsåpen), vil 
produktet stoppe inntregning 
av vann, fett, olje, syrer og andre 
nedbrytende stoffer. 

Sprekker Små sprekker i betongen (riss) er 
svært utsatt for ytterligere problemer både 
kjemisk og mekanisk. 

Controll® Betongtett fungerer effektivt ved 
sprekkdannelser opp til 1-2 mm. Større sprekker 
må repareres og etterbehandles effektiv med 
Controll®Betongtett.

Miljøvennlig og ufarlig Controll®Betongtett 
er miljøvennlig og kan brukes overalt, inne 
som ute. Produktet inneholder ingen giftige 
eller brennbare stoffer, er luktløs, fargeløst og 
løsemiddelfritt.

Tettende Fuktinntregning i større terrasseplater, 
grunnmurer og annen betong er et problem som 

mange støter på. Controll®Betongtett 
stopper slik fuktinntregning 

effektivt.

Forebyggende
Controll®Betongtett 
trenger aktivt og dypt 
inn i betongen og 
stopper kalkutvasking 
(saltutslag, hvitt 

belegg) og gropdannels-
er. Controll®Betongtett 

sikrer riktig pH-verdi i 
betongen og hindrer dermed 

rustangrep på armeringen.
Produktet virker hemmende på sopp, 

mose– og algevekst. Skader fra frost og 
salting forebygges også effektivt ved bruk av 
Controll®Betongtett.

Løser fuktproblemer i betong!

Dette sier kundene

Minken Borettslag, Bergen

Generell fuktinntrenging, 
skader og riss i 30 år gammelt 
og ubehandlet tak (1200 
m2) på vårt garasjeanlegg 
ble behandlet med 
Controll®Betongtett. 
Taket ble helt tett, og har holdt 
tett siden. Produktet anbefales 
på det varmeste, både fordi 
det er økonomisk, effektivt og 
enkelt å bruke.

Hans Olav Laukholm, Molde

«Har benyttet 
Controll®Betongtett i årevis. 
Controll® Betongtett har løst 
mange fuktproblemer for meg. 
Anbefales.»

Byggeartikkelkompaniet 
Røthing AS, Haugesund

«Våre fornøyde kunder har 
benyttet Controll®Betongtett 
i fl ere år. Controll®Betongtett 
har vist seg å være en rimelig 
og effektiv metode mot 
fuktproblemer.»

Fosnavåg Flis & Interiør, Fosnavåg

«En av våre kunder hadde 
hatt fuktproblemer i 
terrassegulv/garasjetak i 
årevis. Etter påføring av 
Controll®Betongtett er 
terrassen/garasjen nå tørr, og 
kunden meget tilfreds.»

Les fl ere brukerreferanser 
på www.controll.no

Enkelt å bruke!
Forberedelse: Underlaget må være rent og fritt 
for løse partikler, gammel maling og/eller annet 
belegg. Fukt i eller på underlaget har ingen 
betydning for resultatet. Defekte fuger/større 
sprekker etc. utbedres på forhånd. Tilstøtende 
blanke overfl ater (eks. glass, aluminium, fl iser) 
tildekkes. Rør eller rist produktet.

Tips: Til fjerning av maling anbefales 
Controll®Malingsfjerner.

Påføring: Produktet er klart til bruk. Dusjefl aske/
hagesprøyte anbefales, men rull, kost eller svamp 
kan også brukes.Overfl aten fuktes godt med 
middelet, men unngå dammer. Gjenta prosessen 
umiddelbart når første strøk har tørket. Ved sterkt 
sugende underlag påføres enda et strøk.

Merk: Ved bruk på tegl der estetikk er viktig 
anbefales prøvebehandling over 14 dager på lite 
synlig sted, evt. ta kontakt for nærmere info. 

Arbeidstemperatur: 5 ˚C - 40 ˚C

Rengjøring: Vann og vanlig såpe. Rengjør 
verktøy umiddelbart etter bruk.

Dekkevne: 6 -12 m2/liter pr. strøk, avhengig 
av underlagets sugeevne.

Innhold: Vann, natriumsilikat, 
kalisilikat, katalysator, org. tilsetning.

Controll®Betongtett 
produseres av Maynor AS  
Storebotn, N-5300 Kleppestø, Norge 
Telefon: +47 56 15 93 12
Faks: +47 56 15 93 13 
E-post: controll@betongtett.no 
Internett: www.controll.no

Controll®Betongtett er tilgjengelig på 2,5 og 10 liters kanne.

Din forhandler:


