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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

HVA BRUKES DET TIL
• Effektiv vannbasert impregnering mot søl under legging av fliser. Gjør fugingen 

og rengjøringen etterpå enklere uten å endre materialenes utseende.
• Ideelt for absorberende materialer som terrakotta, klinker, naturstein, 

komposittmaterialer og agglomerater.

FORDELER
• Beskytter overflaten ved fuging.
• Endrer ikke fugens evne til å hefte seg til materialet.
• Forenkler rengjøringen etter at flisene er lagt.
• Tørketiden reduseres og etterbehandlingen går raskere.
• Endrer ikke materialets utseende.
• Fjernes ikke ved vask.
• Enkel påføring.
• Etter at produktet er påført, kan man gå videre med andre typer beskyttende 

behandlinger.
• Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir 

LEED-poeng.

BRUKSMÅTE
Ingen fortynning: klar til bruk. 
Påføring: Ristes før bruk. Fjern alt støv på flatene som skal behandles før du begynner. 
Påfør et jevnt strøk PRW200 med pensel, mopp eller annet påføringsredskap, slik 
at ikke noe av produktet blir liggende på overflaten. Påføres omhyggelig også på 
flisekantene. Dagen etter kan man begynne å fuge. Når fugene er utherdet kan man 
rense med det rensemiddelet som egner seg best for materialet man har brukt. 
Vurdere videre beskyttende behandling for best mulig resultat. 

KUN TIL PROFESJONELT BRUK: Sprayes på vertikale flater (luftfri spray). Spray til 
flaten er mettet. Bruk egnet verneutstyr som anvist i sikkerhetsdatabladet. 

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

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.

Pakningsstørrelser
1 liter: kartonger á 12 stk.

DEKKEVNE
Forbruk 1 liter:

Terrakotta rustikk imprunetino, polert 15/20 m²

Terrakotta
håndlaget, spansk, 
leirfliser, teglstein

7/10 m²

Naturstein 10/20 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

PRE-FUGEBESKYTTELSE UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, 
TERRAKOTTA, KLINKER

PRW200PRW200

PRW200 gjør fugingen og rengjøringen etterpå enklere. Tørketiden 
reduseres og etterbehandlingen går raskere, slik at materialet 
beskyttes mot vannoppsug.


