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Tryggere tunneler 



CemPro Whitecoat – et logisk valg 

EU har nå kommet med krav til lysstyrke i  

tunneler i offentlig vei. Dette kan løses ved å  

montere opp mer lys i tunnelen eller gjøre  

tunnelveggene lysere. 

 

Vi har derfor utviklet CemPro Whitecoat* til  

dette formålet. 

 

CemPro Whitecoat er et gjennomfarvet,  

sementbasert produkt som sprøytes på 

tunnelveggene. Tunnelen blir betydelig lysere, 

og en får en meget god optisk virkning for de  

som kjører i tunnelen. 

 

CemPro Whitecoat brukes der man trenger en  

sterk og vaskbar overflate.  

 

CemPro Whitecoat leveres som  

fiberarmert tørrmørtel og skal kun 

tilsettes vann. Cempro AS kan også  

tilby CemPro Whitecoat ferdig  

påsprøytet vegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Tidligere kalt Procem Topcoat 

 

Hvilke fordeler har CemPro Whitecoat: 

•  hvit og gjennomfarvet  

•  vannavstøtende(dråpe- 

   frastøtende) effekt 

•  diffusjonsåpen 

•  hindrer effektivt inntregning av salt, 

   olje, støv o.l. i overflaten 

•  rengjøres kun med  høytrykks-  

   spyler, ikke behov for kjemikalier 

•  lang levetid, ikke misfarving  

•  tåler fryse-/tinevekslinger 

•  karbonatiseringsbremsende   



CemPro Whitecoat – et logisk valg 

 

CemPro Whitecoat er som nevnt et  

sementbasert materiale og kan dermed sprøytes  

på fuktige underlag. Dette innebærer at veggene  

ikke trenger være tørre.  

Påsprøyting I en tunnel skjer som en kontinuerlig  

prossess, og det kreves begrenset stengetid av  

tunnelen. 

  

Forbehandling 

Underlaget skal være rent før påføring. 

Større riss og andre skader repareres før  

påføring. For å sikre heft må underlaget  

være fritt for alt løst materiale, tidligere  

overflatebehandling eller annet som kan  

redusere CemPro Whitecoat sine  

heftegenskaper. 

 

Blanding og påføring 

CemPro Whitecoat blandes i en  

tvangsblander til det blir en klumpfri  

masse. 

CemPro Whitecoat skal umiddelbart etter 

blanding påsprøytes med egnet utstyr. 

Et strøk er i 3 mm tykkelse er normalt  

tilstrekkelig(maks  tykkelse 5 mm). 

 

Rengjøring etter påføring 

Umiddelbart etter sprøyting må tilstøtende 

 områder som ikke skal ha påsprøytet CemPro  

Whitecoat rengjøres(høytrykkspyles) og  

overskuddsmateriale tørkes/suges opp. 

 

Herding 

Anvendes kun ved temperatur over 5°C.  

Se teknisk beskrivelse for CemPro  

Whitecoat. 

 



CemPro Whitecoat – et logisk valg 

 

Rengjøring av sprøytet flate 

For å rengjøre vegg/flate for skitt, salt, olje og annet støv benyttes høytrykksvasker med trykk på 

150 bar. En trenger ikke tilsetning av kjemikalier for å rengjøre CemPro Whitecoat. 

 

Vi kan vise til et utdrag fra en rapport fra Statens Vegvesen, Hordaland vedr. rengjøring 

av Agatunnelen. Her står det følgende: 

 

”Ved å studere litt strukturen i den malte overflata viste denne seg å vere hard, heil og ikkje  

innitrengt av skittpartiklar frå asfalt og diesel. Tilsynelatande var den like kvit og heil som då den  

var nysprøyta. 

 

Forsøket viser derfor at den ”coatinga” som er brukt her er bestandig og solid, -blir rein og kvit  

igjen med vasking med vatn – varmt/kaldt eller steam-og at ”vegstøv og skitt” ikkje brenner seg 

fast i den – og at den blir tilnærma nyetablert og ikkje treng oppfriskning etter vask”. 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon. 

 

CemPro AS 
Jernbanegata 8 

2004 LILLESTRØM 

Tel.: +47 5513 5300 

E-post: post@cempro.no 

CemPro AS 
Ulsmågveien 7E 

5224 NESTTUN 

Tel.: +47 5513 5300 

E-post: post@cempro.no 


