
STONETREATMENT MURSTEN- og Facade im-
prægnering er en vandbaseret silanemulsion, som 
giver en permanent vandafvisende overflade på 
den behandlede overflade. Overflader beskyttes 
mod olie og vandbåren forureninger. Overfladen 
får et flot udseende og lang holdbarhed. 

Rækkeevne:
Alt afhængigt af overfladetype, temperatur, samt 
påføringsmetode rækker produktet ca. 5-6 m2 per 
liter.

Holdbarhed:
Op til 15 år, dog er holdbarheden afhængig af sten- 
og overfladetype, anvendelse, rengøringsmetoder 
og produkter.

Opbevaring:
Opbevares i original beholder, som lukkes efter 
brug. Uåbnede produkter tåler ikke frost. Produktet 
anvendes ved temperaturer mellem 7-40 grader. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 

Begrænsninger:
Produktet bør ikke komme i kontakt med andre 
overflader end de her nævnte. Visse typer over-
flader kan blive lysere eller mørkere. 

Anvendelse:
1. Læs hele brugsanvisningen før brug.
2. Overfladen skal være ren og tør, samt renset for 
 snavs, alger, mos og andre urenheder.
3. Dæk til glas, metal og andre genstande som ikke 
 skal imprægneres.
4. Imprægneringen påføres med pensel, rulle eller 
 sprøjte. 
5. Påfør imprægneringen til overfladen er våd.
6. Under normale forhold tører imprægneringen 
 efter 8-12 timer. 
7. I nogle tilfælde kan overfladen blive lidt mørkere.  
8. Bemærk at imprægneringen kun bruges på 
 mursten, tegl og andre beton overflader.
9. Pensel, rulle og sprøjte huskes rengjort efter brug. 

TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:
For at sikre overfladens kompatibilitet med produktet. 
Brug altid beskyttelses handsker og briller. 

MURSTEN- og tegl imprægnering

TEKNISK DATABLAD

NMURSTEN- og tegl imprægnering

FARE
Indeholder: Kaliumhydroxid. Kan ætse metaller. 
Forårsager svære ætsninger af huden og øjen-
skader. Hvis der er brug for lægehjælp, med-

bring da beholderen eller etiketten. Opbevares 
utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/

beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmud-
set tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med 
vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt 
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontak-
tlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. 
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstem-

melse med lokale regler.
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