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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Højeffektiv, transparent vedhæftende gelvæske 
som anvendes koncentreret og ikke løber på ver-
tikale flader

Effektiv fjernelse af betonrester mm.
• GELHAMMER virker i op til 3 timer og kan løse betonre-

ster op til 6 mm. tykkelse
• Opløser cement, betonrester/betonstøv, betonslør, 

bentonit, fedt og olierester samt kalkrester og flyverust. 
Renser og af-oxiderer galvaniserede overflader. 

Indeholder ikke A og B stoffer
Hurtig biologisk nedbrydelig - ingen klassificerede giftstoffer
pH: 2,8 ufortyndet

Indhold Vægt for indhold

Holdbarhed fra produktions-
dato/betingelser for opret-
holdelse af holdbarhed fra 
produktionen

Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

5 l 5520 g 36 Måned/Måneder 9501 007 666 1 / 3
20 l 22080 g 12 Måned/Måneder 9501 007 817 1

Betonfjerner GELHAMMER

Beholder Plastbeholder
Kemisk basis Glykol- og polyglykolether, additiver
Farve Ravgul
pH-værdi 2,3
Massefylde 1,104 g/cm³
Biologisk nedbrydelig Ja
Betingelser for at opret-
holde holdbarhed fra 
produktionen

ved 5 °C til 30 °C

Anvendelse

Effektiv på beskidte betongulve, vægge samt facader. GELHAMMER kan anvendes på aluminium, glas, gummi og lakerede 
overflader.
Kan med fordel anvendes til rengøring af udlejningsmateriel, tvangsblandere, murerværktøj, stavvibratorer og andet materiel der 
kommer i berøring med beton.

Instruktioner
##keep##

• Påføres med pumpekande eller skumhøjtrykssprøjte eller pensel. Afhængig af tykkelse på hærdet beton lad Gel Hammer virke 
mellem 15 – 90 minutter. Anvend derefter en blød børste eller højtryksrenser til afvaskning. Hvis der stadig er betonrester, 
gentages proceduren. 

• Processen stopper, hvis emnet, der er behandlet, tørrer ud. Så længe emnet er vådt, er GELHAMMER aktivt. 
• Værktøj rengøres bedst ved iblødsætning i kar. Ved brug i kar fortyndes produktet op til 50% med vand.
• Anvendes i temperatur over +5 grader
• Opbevares frostfrit
• 1 liter Gel Hammer rækker til 8 – 12 m2 
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Perfect Foam højtryksskumsprøjteanordning 0891 503 019
Pumpesprayflaske, syrebestandig 0891 503 030

Bemærk

Kan reagere med marmor og andre kalkholdige materialer. Kan ændre farven på visse typer aluminium. Ved brug til fjernelse af 
betonslør på klinkegulve/badeværelsegulve anbefales en 50%/50% (GELHAMMER/vand) blandingsforhold. Efter behandling 
skal der skylles grundigt med vand for at undgå udtrækning af salpetersyre i fugen. Må ikke anvendes på: Marmor, terazzo eller 
klinker af natursten. Det anbefales selv at lave test inden brug af produktet. 


