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WETLOOK inprægnering

VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, 
öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning 

förbjuden. Använd skyddshandskar.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av 

alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

STONETREATMENT WETLOOK inprægnering är 
en djup impregnering kombinerat med wetlook 
effekt, som framhäver färger och strukturer i 
natursten, och ger en mörk, fylligt utseende, utan 
att stenens yta ändras. Rekommendation speciellt 
till slitet, missfärgad natursten, där färgen önskas 
bli det samma, båda inne och ute. Produkten är 
diffusionsöppet och har lång hållbarhet.

Åtgång:
Beroende av absorption av sten och ytstruktur, 
temperatur, samt påföringsmetod räcker 
produkten ca. 30 - 40 m2 per liter.

Hållbarhet:
Upp til 15 år. Dock är hållbarheten avhängd av sten och 
ytstruktur, användningsmetod, rengöringsmetod 
och produkter. Utomhusbeläggningar kan behöva 
behandlas ytterligare efter torkningstid.

Förvaring:
Oöppnad i original förpackning, som förseglas 
efter användandet. Oöppnad förpackning tål frost 
och tining. Produkten kan användas från +5 - 40°C.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Begränsningar:
Produkten bör inte komma i kontakt med andra 
ytor än dem ovan nämnda, och ytor som inte ska 
impregneras. Impregneringen skyddar inte mot 
frätande påverkningar.

Användning:
1. Läs hela vägledningen först.
2. Vid nya fogar, ska dessa torka minst 48 timmar 
 före behandling.
3. Ytan ska vara ren, torr och rengjord ifrån 
 fugeslam, vax, polish eller liknande.
4. Applicera produkten med svamp, trasa, pensel 
 eller målarrulle.
5. Överskott av impregneringsvätska, som inte 
 trängt in i underlaget, torkas av inom 5 
 minuter med bomullstrassel eller papper, 
 annars finns det risk för att en hinna bildas på ytan.
6. Tillåt en torktid på minst 30 minuter mellan 
 varje strykning.
7. Ytan är klar för användning efter 12 timmar, 
 ytan ska hållas torr under denna period. 
 Produkten är fullt genomhärdad efter 48 
 timmar.

8. Mycket porösa ytor kan kräva ytterligare 
 behandlingar efter en torktid.
9. Verktyg rengörs med terpentin efter 
 användning. Sörj för god ventilation under 
 arbetets gång, och använd personlig skydd 
 enligt leverantörens bruksanvisning.

Underhåll:
STONETREATMENT DAGLIG rengøring 
rekommenderas för underhåll av den impregnerade 
ytan.

TESTA ETT LITET OMRÅDE FÖRST
För att säkra produktens kompa-
tibilitet med ytan, rekommenderas att testa 
produkten på et inte synligt ställa. Efter 
behandlingen går det inte att skapa den 
ursprungliga utseende på ytan.


