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EMISSIONSSPÄRR
Behandling med Condry + MCoat – en mycket effektiv:



1. Rengör betonggolvet, ytan ska vara väl rengjord 
och fri från limrester, oljefläckar mm.

3. Lägg ett lager med Condry genom att spraya, dra 
ut det med en mopp eller roller. Efter ca 4 timmar 
läggs första lagret med MCoat, efter ytterligare 4 
timmar läggs det andra lagret med MCoat.

2. Vattna ytan, låt det torka in i betongen. 

4. Efter 12 till 24 timmar kan matta installeras!

Behandling med Condry + MCoat minskar  
de vanligaste emissionerna med 90%
Emissioner kommer ut i rumsluften 
En vanlig orsak till ”sjuka hus” är att fuktig betong bryter ner mattlim och en kemisk reaktion uppstår. I ned- 
brytningsprocessen bildas emissioner som kommer ut i rumsluften, och kan göra människor sjuka. De  
vanligaste emissionerna är 1-butanol och 2-etylhexanol. Problemet kan vara orsakat av att matta installerats 
på en nygjuten betongplatta som inte torkat ut ordentligt, vilket ofta består av alltför strama tidtabeller inom 
byggbranschen. Emissionerna lagras ner till 10-15 centimeters djup i betongen. Det finns bara två säkra metoder 
att åtgärda sådana problem utan att riva ut all förorenad betong. En dyr lösning på problemet är att bygga en 
luftspalt ovanför betongen, med ett avancerat fläktsystem. Ett billigare alternativ är att stänga in de skadliga  
ämnena i golvet så att de avges långsamt under decennier. Halterna i inomhusluften blir så låga att de inte 
längre är en hälsorisk.

Behandling som stoppar de vanligaste emissionerna 1-butanol och 2-etylhexanol.
Condry + MCoat är en effektiv emissionspärr för alla typer av betonggolv med < 97% RF (Relativ Fuktighet). 
Behandling med Condry + MCoat minskar de vanligaste emissionerna 1-butanol och 2-etylhexanol med över  
90 % (se utdrag ur rapport från SP). Condry och MCoat är fria från lösningsmedel, därför krävs inte någon  
speciell skyddsutrustning för den som utför behandlingen.

Vi kvalitetssäkrar behandlingen genom utbildning och certifiering
Den som utför behandlingen ska vara utbildad och certifierad enligt CCI (Condry Construction Improvement).  
IdéTrading utför denna certifiering för att kvalitetssäkra behandlingen så resultatet blir så effektivt som möjligt.
Läs mer på vår hemsida www.idetrading.se. 

Kontakta  
Uno Karlsson på IdéTrading  

för mer information 
Tel: 0733-15 81 12
uno@idetrading.se
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Emissionstest gjord av SP Sveriges Tekniska Forskingsinstitut
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har gjort emissionsmätningar av Condry + MCoat. 
Produkterna har applicerats på en referenskropp. Innan applicering, 1 och 28 dygn efter app-
liceringen görs emissionsmätningar med avseende på 1-butanol och 2-etylhexanol från ytan. 
Referenskroppen bestod av referensbetong gjuten i en form med en referensmatta limmad på 
ytan med referenslim. 

Här är utdrag ur rapporten med resultaten. 
Läs hela rapporten på hemsidan www.idetrading.se

Applicering av referenskroppen:

2015-05-12

kl. 08:30   vatten

kl. 09:15   Condry NT50

kl. 13:15   MCoat

kl. 17:15   MCoat

Emissionsresultat för referenskroppen innan applicering:

Flyktiga organiska ämnen Retentionstid (min) CAS-nr  Emissionshastighet (µg/m2 h)

TVOC (C6 - C16)  5.8 - 37.4 --  5100

1-butanol  7.2  71-36-3  4900

2-etylhexanol  19.8  104-76-7 150

Emissionsresultat för referenskroppen efter 1 dag resp. 28 dagar

Flyktiga organiska ämnen Retentionstid (min) CAS-nr  Emissionshastighet (µg/m2 h)

  Efter 1 d  Efter 28 d

TVOC (C6 - C16)  5.8 - 37.4 --  860  590

1-butanol  7.2  71-36-3  430  560

2-etylhexanol  19.8  104-76-7 9  6

Minskning av emissionerna i %

Ämne   Efter 1 d  Efter 28 d   

1-butanol  91  89

2-etylhexanol  94  96

Kommentar ur rapporten:  
Referenskroppen uppvisar ca 90 %-ig 
minskning av emissionerna 1-butanol  

och 2-etylhexanol.
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Behandling med Condry + MCoat – en mycket effektiv:

Vi certifierar er!
För att utföra behandling av Condry och MCoat 

krävs att du är utbildad och certifierad.
Kontakta IdéTrading för mer information!

www.idetrading.se

Återförsäljare:


