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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

HVA BRUKES DET TIL
• Impregnerer og beskytter materialer med vannoppsug som ubearbeidet 

naturstein, terrakotta og sement, mot oljeholdig skitt.
• Flekkbeskyttelse: Hindrer at vanlige fett- og vannflekker absorberes.
• Egnet for innendørs og utendørs gulv.
• Fungerer som grunnleggende beskyttelse før påføring av voks for innendørs gulv.
• Har anti-graffiti egenskaper: Beskytter overflaten og gjør det enkelt å fjerne 

graffiti under rengjøring.

FORDELER
• Naturlig effekt: Endrer ikke materialets opprinnelige utseende.
• Vannbasert, inneholder ikke hydrokarbonløsemidler: Mer miljøvennlig behandling 

som utføres på mye kortere tid, fordi det også kan påføres overflater med 
restfuktighet.

• Danner ikke en overflatehinne.
• Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.
• Utmerket også for overflater i sement.
• De behandlede overflatene er egnet for kontakt med næringsmidler.
• Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir 

LEED-poeng.

BRUKSMÅTE
Ingen fortynning: klar til bruk. 
Innendørs overflater i terrakotta, naturstein og sement: Bruk en malerkost eller 
en mopp, og påfør et jevnt strøk med W68 på den rene overflaten. Pass på at det 
trenger godt inn i fugene. Etter 4 timer påføres et strøk med toppvoks avhengig 
av hvilken effekt du ønsker (MATT for naturlig effekt, LONGLIFE for polert effekt, 
hvis du finner denne i handelen). På absorberende materialer må det påføres en 
time etter det første strøket med voks. Deretter påføres et nytt strøk med voks 
som forsterkning. For vedlikehold med silkematt effekt påføres ett strøk med SATIN. 
Utendørs overflater i terrakotta, naturstein og sement: Bruk en malerkost eller 
en mopp, og påfør to jevne strøk med W68 på den rene overflaten. Pass på at det 
trenger godt inn i fugene. Tørk opp eventuelle rester som ikke er blitt absorbert med 
en mikrofiberklut før produktet har tørket helt. 
Vedlikehold: Fortynnet løsning av CLEANER PRO. 

Advarsel:
Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer.
Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.
Beskytter ikke mot syreangrep.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.
• Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur.
• For å kunne behandle utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte 

og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjon-
sfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet av materialet.

Pakningsstørrelser
1 liter: kartonger á 12 stk.

DEKKEVNE
Forbruk 1 liter:

Terrakotta rustikk imprunetino, polert 15/20 m²

Sement, 
terrakotta

håndlaget, leirfliser, 
teglstein, spansk

7/10 m²

Naturstein 10/20 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

FLEKKBESKYTTELSE FOR 
UPOLERTE OVERFLATER

UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, 
TERRAKOTTA, KLINKER, SEMENT

W68W68

W68 er et vannbasert produkt som også kan påføres overflater med 
restfuktighet.


