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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

ANVENDELSESOMRÅDE
• Vandbaseret imprægneringsmiddel, som er effektivt mod byggesnavs og gør 

fugning og efterfølgende rengøring nem uden at materialernes udseende ændres.
• Ideel til absorberende materialer, såsom terracotta, klinker, natursten, 

rekonstrueret sten og marmorsplit.

FORDELENE
• Beskytter mod injektionsmørtel.
• Ændrer ikke fugeklæbeevnen til materialet.
• Gør rengøringen efter nedlægningen nemmere.
• Afkorter tørretiden og gør efterbehandlingen hurtigere.
• Ændrer ikke materialernes udseende.
• Ikke offeranode.
• Nemt at påføre.
• Efter påføring kan man udføre enhver beskyttelsesbehandling.
• Produkt med meget lave VOC-emissioner: certificeret af GEV og mærket med 

EC1Plus bidrager det til at nå LEED-kreditterne.

BRUG
Skal ikke fortyndes: klart til brug. 
Påføring: Omrystes før brug. Fjern alt støv fra overfladen, der skal behandles. Påfør 
et ensartet lag PRW200 med pensel, poleruld eller andet redskab, og sørg for at der 
ikke efterlades overskydende produkt på overfladen. Påfør omhyggeligt også på 
kanterne af det lagte materiale. Fugningen kan udføres dagen efter påføringen. Vask 
med passende rensemiddel til materialet efter hærdning. Overvej en efterfølgende 
beskyttelsesbehandling for komplet beskyttelse. 

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG: På lodrette overflader anbefales det at sprøjte det 
på (airless-system). Påfør, indtil der ikke kan absorberes mere produkt, og anvend 
passende værnemidler, som anvist i sikkerhedsdatabladet. 

Advarsel:
Afprøv produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.

Pakker
1 liter: kasse med 12 stk.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:

Terracotta rustik, blank imprunetino 15/20 m²

Terracotta
håndlavet, spansk, 
flade tagsten, mursten

7/10 m²

Sten 10/20 m²

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”

BESKYTTELSESMIDDEL 
TIL FORBEHANDLING 

INDEN FUGNING

STEN OG MAT MARMORSPLIT, TERRACOTTA, 
KLINKER

PRW200PRW200

PRW200 forenkler fugningen og den efterfølgende rengøring ved at 
afkorte tidsrummene for tørring og behandling efter nedlægningen. 
Endvidere beskytter produktet materialet mod absorbering af vand.




