STONETECH® BULLETPROOF® SEALER
DS 2820-0321

Kategori: Vannbasert impregnering
Fordeler
•
•
•
•

1. PRODUKTNAVN
STONETECH® BULLETPROOF ® SEALER

LATICRETE NORDIC AS
Postboks 165 Kalbakken
0903, Oslo
Telefon: +47 23339000
Epost: info@laticrete.no

Forbruk
~8-12 m2 / 1 liter
Forbruket vil variere avhengi av porøsitet og absorpsjon av
overflaten.

Web: www.laticrete.no

STONETECH® BULLETPROOF® SEALER er en vannbasert
gjennomtrengende impregnering, designet for å gi maksimal
flekkbeskyttelse mot den tøffeste oljen og vannbaserte flekker.
Impregnerer effektivt inn i porøs naturstein, flis, mur og
sementbasert fugemasse. Kan brukes innvendig og utvendig og
endrer ikke det naturlige utseendet på overflaten.
STONETECH® BULLETPROOF ® SEALER er vannbasert, sunnere
for deg og bedre for miljøet.
Bruksområder
• Utvendig og innvendig
•

Benkeplater

•

Kjøkkenbenk

•

Gulv

•

Vegger

Underlagsguide
• Granitt
• Marmor
• Kalkstein
• Travertin
• Kvarts/bluestone/sandstone
• Skifer
• Terracotta
• Leirstein/Clay brick
• Betong
• Sement fugemasse
Emballasje
1 liter x 12/eske.
5 liter x 4/eske

2. PRODUSENT

3. PPODUKTBESKRIVELSE

Maksimal flekkbeskyttelse
Toppbeskyttelse for porøs naturstein, flis, mur og fug
Bevarer overflatens opprinnelige utseende
Vannbasert middel, sunnere for deg og miljøet

Lagring
Forseglet emballasje 2 år
Temperatur 10-32 grader
Må ikke fryses eller oppbevares ved temperaturer over 38 ° C.
Begrensninger
• Ny påført fugemasse skal tørke i 72 timer før påføring av
impregneringen.
•

Temperaturen på overflaten skal være mellom 10-26
grader.

•

Ikke bland med andre kjemikalier.

Øvrig informasjon
Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon
• Les hele etiketten før bruk. Bruk som anvist.
•
•

Test alltid i et lite diskre område, la det trekke i 24 timer for
å se endelig resultat.
Overflaten skal rengjøres godt før bruk.

•

Sørg for god ventilering.

Databladet kan bli forandret uten varsel. Se www.laticrete.no for siste oppdatering.

•

Hold barn og kjæledyr utenfor området til den behandlede
overflaten er tørr.

4. TEKNISK DATA

STONETECH® STONE & TILE CLEANER anbefales for rengjøring
av fliser og steiner med en nøytral pH.
STONETECH KLENZALL™ CLEANER anbefales for tøffe eller
vanskelige flekker. Bruk en nylon skrubb eller en stiv børste.
Merk: Før du bruker rengjøringsmateriale på flis, stein osv. test et
diskre område for å sikre ønsket resultat.

8.. TEKNISK SERVICE

Ved tekniske spørsmål, kontakt Laticrete via Epost eller telefon.
 info@laticrete.no

 +47 23 33 90 00

Fysiske egenskaper
Form
Farge
Lukt
PH
VOC Innhold
Produkt Egenskaper
Fullstendig herdetid
Forventet holdbarhet

Væske
Klar / svakt gul
Alkohol
5
0 g/lt

Opp til 5 år inne

24-72 timer
Opptil 3 år ute

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultat som vises er typiske,
men gjenspeiler testmetoder som er brukt, under kontrollerte forhold.
Avvik i produktytelse kan forkomme.

5. INSTALLASJON
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forsikre deg om at lokket er lukket og forseglet, rist godt
før bruk.
Masker overflater som ikke er beregnet for impregneringen.
Påfør et jevnt lag med STONETECH® BULLETPROOF
SEALER. Bruk malerulle, kost eller svamp.
La impregneringen trekke i 10-15 min. Hold overflaten våt
med impregneringen i denne tiden, ikke la den tørke.
Tørk av hele overflaten med et rent absorberende håndkle.
Et andre strøk kan være nødvendig hvis overflaten er
porøs eller absorberende. Hvis det er behov for et nytt
strøk, bør det være påført innen 30-40 min med samme
metode som i trinn 3-5.

Viktig
Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om de er
basert på kunnskap oppnådd gjennom mange års applikasjoner,
er veiledende. LATICRETE® er ikke i stand til direkte å kontrollere
installasjonsmetoder og betingelser for produkter og påtar seg
ikke noe ansvar som følge av implementeringen. De som ønsker
å bruke LATICRETE®-produkter, bør utføre tilstrekkelige tester for
å bestemme stedets spesifikasjoner. Resultatene som vises er
typiske, men gjenspeiler testprosedyrene som er brukt. Faktisk
feltytelse vil avhenge av installasjonsmetode og forhold på
stedet.
LATICRETE®-produkter er dekket av en garanti innenfor grensene
for det som er fastsatt av våre generelle salgsbetingelser og
innenfor korrespondansegrenser relatert til tekniske
spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig
angitt i produktdatabladene, dokumentasjonen eller gjeldende
teknisk dokumentasjon.

9. DOKUMENTASJON

Øvrig produktinformasjon finnes tilgjengelig på www.laticrete.no og
andre informasjonsplattformer knyttet til bygge bransjen.

6. TILGJENGELIGHET OG KOSTNAD

Tilgjengelighet
LATICRETE produkter finnes tilgjengelig over hele verden. Finn din
nærmeste leverandør på www.laticrete.no, eller kontakt oss.
 info@laticrete.no
 +47 23 33 90 00
Kostnad
For prisinformasjon, Kontakt din LATICRETE leverandør.

7. VEDLIKEHOLD

Sterke rengjøringsmidler er ikke nødvendig for daglig vedlikehold, det
kan også påvirke flekkmotstanden i impregneringen.
______________________________________________________________________________________________
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Databladet kan bli forandret uten varsel. Se www.laticrete.no for siste oppdatering.

