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FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold dokumentasjon 

Hey’di Top 
Innleding 

Generell info Hey’di Top 

Firma Hey’di AS 

 

Hoveddata 

Bruksområde Hey’di Top er en vannbasert kopolymerdispersjon til impregnering og 
beskyttelse av sementbaserte overflater, avrettingsmasser, betongoverflater 
og andre betonggjenstander m.m. Underlag: Flaten må være fri for løse 
partikler, støv, fett m.m. Anvendelsestemperatur skal ligge mellom +10 og 
+20 °C. Påføringsmetode: Påføring foretas med microfiber klut eller 
microfiber mop Oppbevaring: Lagres frostfritt inntil 1 år fra 
produksjonsdato. Transport: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i 
henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR) 

 

Tekniske beskrivelse 

Tekniske spesifikasjoner og 
sikkerhetsdata 

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. 

 

Innemiljø/Emisjon 

 Ved normal bruk som foreskrevet i sikkerhetsdatablad og teknisk datablad, er 
det ikke forventet negativ miljøeffekt. 

 

Driftsinstruks 

Vedlikehold Renhold: Nylig behandlede flater bør ikke vaskes før det har gått 2 uker. 
Vask av behandlede flater: Vaskes med rent vann og microfiber mop. Ved 
behov kan milde vaskemidler benyttes. Unngå bruk av sterke vaskemidler 
med lav PH, eller høy pH. Overflater som er sterkt forurenset kan vaskes med 
Hey’di Rens OF. 

Vedlikeholdsintervall Vedlikeholdsintervall blir påvirket av de mekaniske forhold på stedet, og 
rebehandling  må derfor gjøres ved behov.  

Reparasjon/skade Skader eller reparasjoner i filmen utbedres ved å påføre ufortynnet Hey’di 
Top. Overflaten lettslipes ved behov, men pass på at det ikke dannes riper. 
Overflaten vaskes deretter med Hey’di Rens OF. Overflaten skal være helt tørr 
før ny behandling  NB! Kan ikke overmales. Kontakt utførende. 
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Avfallshåndtering 

 Produktet er å anse som spesialavfall. Tom og tørr emballasje kan leveres til 
godkjent avfallsmottak som restavfall.  

 


