
 

 

 

 

Jan 2021 

 Natural Finish Stone Sealer 

Vattenbaserad impregnering.  
För inomhus samt utomhusbruk.  

En vattenbaserad impregnering med minimal förändring av plattans 

karaktär. Hjälper att skydda mot fläckar, är vattenavstötande samt 

står emot olja och fett. Tillåter ytan att andas.  

 Bruksanvisning 
 

Förberedelse: 
Ytan som skall behandlas måste vara fri från smuts och damm 

samt torr och ren från eventuella fogrester. Om nödvändigt tvätta 

först av ytan med utspädd Stone & Tile intensive cleaner, 1 del 

Intensive cleaner och 10 delar vatten. Tvätta noggrant av rester 

och låt ytan torka i 24 timmar.  

Applicering: 
Skakas väl innan användning. Applicera ett generöst, jämnt lager 

med en mjuk roller, pensel eller en mjuk trasa. Första lagret som 

appliceras bör härda i 12 timmar innan nästa lager påförs, var noga 

med att torka upp överflöd om synligt efter 1 timme. 

På mycket absorberande ytor rekommenderas applicering i 

intervaller med 1-2 timmar torktid emellan.  Rekommenderat antal 

lager, 1–4. Produkten ska ej överappliceras.  

På vertikala ytor, applicera nerifrån och upp. 

   Åtgång per m2  

 

 0,5 L 1 L 5 L 

Uppskattad åtgång per 
flaska 

3.7m² 7m² 25-30m² 

   Eftervård 
 

Ytan rengörs regelbundet med EcoProtec natural stone and 

porcelain aftercare cleaner alternativt ofärgad såpa (ej gul, grön 

eller vit).  

   Förvaring av produkt: 
 

Förvaras svalt, torrt och i frostfri miljö. Produktens hållbarhet är upp 

till två år. 

 

 

 

 Övrigt 

 

Överapplicerad impregnering kan avlägsnas genom att polera ytan 

med en mikrofibertrasa alternativt maskin med mjuk 

poleringskudde. Om överskott har lämnats kvar för länge på ytan 

och inte kan poleras bort; applicera såpavatten och skrubba 

försiktigt med en mjuk svamp, skölj av och låt torka.  

Tomma flaskor är återvinningsbara. De aktiva ingredienserna är 

vattenlösliga och inerta när plattorna har härdat.  

 

Stäng av golvvärme. Vid osäkerhet, testa på mindre synligt 

utrymme innan applicering av hela ytan. Undvik användning av 

starka rengöringsmedel på impregnerad yta. Väldigt porösa ytor 

bör impregneras tills ytan är fullt mättad.  

Produkten ska inte användas när temperaturen är under 5C eller 

över 25C. Rengör appliceringsverktyg med vatten efter 

användning.  

 

 Hälsa, säkerhet & miljö 

 
Innehåller 2-metylisotiazol-3 (2H) -on (2682-20-4). 
 
Kan ge en allergisk reaktion. Förvaras utom räckhåll för barn. 

Denna information erbjuds utan garanti. Produkten bör användas med hänsyn till de förhållandena och ytorna som ska behandlas. 

Om du är osäker bör produkten testas på ett mindre synligt område. 

 

 

 


