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Förhållandena vid applicering kan påverka resultatet av ytbeläggningen. 
För specifika anvisningar gällande lokala förhållanden för ytpreparering, 
kontakta ARC Application Engineering på telefon (+1-781) 438-7000.
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Appliceringsanvisningar: ARC NVE

Allmänna anvisningar: 
Instruktioner för ytpreparering, blandning och applicering
• Bra preparering av ytan har avgörande betydelse för prestanda och 

livslängd på ARC NVE-systemet.
• Den preparerade betongytan måste vara strukturellt sund, noggrant 

rengjord från alla föroreningar och ruggad till > en ICRI CSP 3-profil 
(liknande en yta på sandpapper med kornstorlek 60).

• En ångtrycksbarriär krävs för applicering av platta på marknivå. Om ingen 
ångtrycksbarriär finns är det viktigt att kontrollera genomsläppligheten.

• Detaljerad information om ytpreparering och applicering finns i ARC 
appliceringsprocedurer för betong, eller kontakta din ARC-specialist.

Metoder för ytrengöring och profilering

Vattenblästring Torrblästring

Blästring med stålsand Vertikalskärning/fräsning Slipning

Speciellt för gammal betong: Avlägsna alla ytföroreningar noggrant, 
inklusive: 

Gamla 
beläggningar Damm Separationsskikt 

Lösliga salter Lös betong Hydrofoba föroreningar

• Ta bort fett, olja och smuts genom att tvätta betongytan med ett emulgerande 
alkaliskt, vattenbaserat rengöringsmedel och skölj sedan noggrant.

• Använd en eller flera av metoderna för ytrengöring som beskrivs ovan.

Speciellt för ny betong
• Låt ny betong härda i minst 28 dagar före preparering.
• Använd en eller flera av metoderna för ytrengöring som beskrivs ovan.

ARC NVE allmän Information
ARC NVE-systemsatsen består av följande:

Mängd Beskrivning 
1 ARC NVE PC (primerharts del A)

1 ARC NVE TC (toppskiktsharts del A)

1 ARC NVE VC (förseglingsskiktsharts del A)

2 ARC CHP (katalysator del B)

7 ARC QRV (aggregat del C)

 I följande tabell beskriv blandningsförhållanden, arbetstider och tider 
för ytterligare skikt för NVE-systemsatsen.
Täckning/utbredning

6 mm
Per 1 påsblandning 1,38 m2

Blandningsförhållanden (1 påsblandning)

NVE PC Vikt Volym

Blandningsförhållanden 44:1 47 ml: 1 ml

Del A 0,32 kg 0,30 l

Del B 7,14 g 6,36 ml

NVE TC Vikt Volym

Blandningsförhållanden 46: 1: 303 47,2: 1: 1 påse*

Del A 2,5 kg 2,25 l

Del B 53,9 g 47,6 ml

Del C 1 påse 1 påse

NVE VC Vikt Volym

Blandningsförhållanden 47: 1 47: 1

Del A 0,76 kg 0,67 l

Del B 16,1 g 14,3 ml

*Det rekommenderas inte att blanda mer än 3 påsblandningar i taget. 
För att blanda 2 eller 3 påsblandningar ska du multiplicera mängden för 1 
påsblandning med 2 eller 3.

Arbetstider

10 °C 16 °C 21 °C 32 °C

NVE PC 65 min. 60 min. 55 min. 40 min.
NVE TC 60 min. 50 min. 40 min. 30 min.
NVE VC 60 min. 50 min. 40 min. 30 min.

Tider för ytterligare skikt

10 °C 16 °C 21 °C 26 °C
NVE PC start Omedelbart Omedelbart Omedelbart Omedelbart

NVE PC slut 3 dgr. 2 dgr. 1 dag 12 tim.

NVE TC start Omedelbart Omedelbart Omedelbart Omedelbart

NVE TC slut 5 dgr. 4,5 dgr. 4 dgr. 1 dag
NVE VC start 4 tim. 3 tim. 2 tim. 1 tim.
NVE VC slut 4 dgr. 3 dgr. 2 dgr. 1 dag

Fullgod ventilation krävs med produkter med styreninnehåll, läs alltid 
säkerhetsdatabladet före applicering. Om applicering av NVE PC, TC eller 
VC sker i direkt solljus minskas tiderna för ytterligare skikt till som längst 
4 timmar. Om den här tiden överskrids måste ytan svepblästras och allt 
damm måste tas bort innan du fortsätter med appliceringen.
Blandning och applicering av NVE PC
• Använd tabellen med blandningsförhållanden och tillsätt rätt mängd 

ARC CHP (del B) i ARC NVE PC (del A) och blanda till enhetlig konsistens. 
• Applicera omedelbart på den förberedda betongen med en pensel eller roller 

till en våt filmtjocklek på 125–180 µm. Porös betong kan kräva flera skikt.
Blandning och applicering av NVE TC
• Tillsätt en tredjedel av önskad mängd ARC QRV (del C) i lämpligt 

blandningskärl, t.ex. en blandare med roterande trumma/stationärt blad, 
eller en öppen behållare på 100 liter om du använder en handblandare 
med paddelblad.

• Använd tabellen med blandningsförhållanden och tillsätt rätt mängd 
ARC CHP (del B) i ARC NVE TC (del A) och blanda till enhetlig konsistens. 

• Tillsätt hela blandningens innehåll i blandningskärlet med 1/3 del C och 
blanda till enhetlig slamblandning erhålls. Skrapa periodvis blandarens 
sidor och botten.

• Tillsätt gradvis resten av del C och blanda till enhetlig konsistens erhålls.
• Applicera omedelbart på primade ytor med stålspackel eller liknande 

verktyg till en tjocklek på 6–9 mm. Vid applicering på vertikal yta ska du 
låta primern bli klibbig, vilket bör ske inom 10–15 minuter. Täta till ytan med 
snabba drag och lätt tryck.

• Håll spackeln ren under applicering genom att torka den med en trasa 
indränkt i MEK eller aceton för att få en jämn tät yta. 

Blandning och applicering av NVE VC
• Vänta så lång tid som står angiven i tabellen för tid för ytterligare skikt 

under NVE VC start innan du börjar applicera NVE förseglingsskikt. 
• Använd tabellen med blandningsförhållanden och tillsätt rätt mängd 

ARC CHP (del B) i ARC NVE VC (del A) och blanda till enhetlig konsistens.
• Applicera med hjälp av en pensel, roller eller skrapa med en nominell våt 

filmtjocklek på 250–375 µm.
OBS! För applicering på betong med höga fuktnivåer finns anvisningar i 
ARC Technical Bulletin 16 som är tillgänglig från ARC Technical Services
Härdningstabell

10 °C 15 °C 21 °C 32 °C

Gångtrafik 4 tim. 2,5 tim. 1,25 tim. 45 min.
Lätt last 6 tim. 3 tim. 1,75 tim. 1 tim.

Full 
belastning

8 tim. 4 tim. 3 tim. 2 tim.

Full kemisk 32 tim. 28 tim. 24 tim. 16 tim.

Rengöring
Använd lösningsmedel för professionellt bruk (aceton, xylen, 
metyletylketon) för att rengöra verktygen omedelbart efter användning. Om 
materialet härdar måste det slipas bort på mekanisk väg.
Säkerhet
Granska aktuellt säkerhetsdatablad (SDB) eller säkerhetsblad för ditt 
område innan några produkter används. Om lämpligt, tillämpa föreskrivna 
arbetsrutiner för slutna utrymmen. 
Hållbarhet (i oöppnade behållare): 1 år [förvaring vid temperatur 10–32 °C 
på torr, täckt plats]


