
STONETREATMENT MURSTEN- og Facade 
impregnering / Tegel-, och betongimpregnering  är 
en vattenbaserad silanemulsion som ger en 
permanent vattenavvisende yta på det 
behandlade underlaget. Skyddar mot, smuts, 
frostsprängningar, kalkutfällningar mm. Produkten 
förhindrar även påväxt av alger, mossa och lavar.

 Åtgång:
Normalt ca. 5 - 6 m2 per liter.

Hållbarhet:
Upp till 15 år. Livslängd är dock avhängig av att 
produkten applicerats i enlighet med tillverkares 
rekommendationer.

Begränsningar:
Produkten skall uteslutande användas på tegel-, 
och betongytor. Produkten bör inte komma i 
kontakt med andra ytor än dem ovan nämnda. 
Täck över glas, metall och växtlighet, som kan 
komma i kontakt med impregneringen.
 
Användning:
1. Läs hela vägledningen först.
2. Ytan ska vara ren, torr och rengjord från smuts, 
 alger, mossa och andra orenheter.
3. Täck över glas, metall och växtlighet.
4. Impregnering appliceras med pensel, 
 roller, airless-, eller lågtryckspruta.
5. Applicera impregnering så att ytan 
 är synligt våt.
6. Under normala förhållanden torkar/
 härdar impregneringen på 8-12 timmar.
7.	 Det	kan	i	undantagsfall	inträffa	att	den	
 behandlade ytan bliver något mörkare. (drar 
 färgen framåt).
8. Observera att impregneringen uteslutande 
 användas på tegel, tegelpannor och 
 betongytor.
9. Användningsverktyg rengörs i vatten efter 
 användning.

TESTA ETT LITET OMRÅDE FÖRST:
För att säkra produktens kompatibilitet med 
ytan, rekommenderas att testa produkten på en 
mindre yta. Använd alltid skyddsglasögon och 
gummihandskar.

Förvaring:
Förvaras i original förpackning. Förvaras frostfritt.
Förvaras oåtkomligt för barn.

MURSTEN- og tegl impregnering

TEKNISK DATABLAD

MURSTEN- og tegl impregnering

FARA
Innehåller: Kaliumhydroxid. Kan vara korrosivt för 
metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och 
ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands 

om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt 
för barn.  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta 

omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden 
med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED 
ÖGONEN:	Skölj	försiktigt	med	vatten	i	flera	

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. 

Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala 
bestämmelser.
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