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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

ANVENDELSESOMRÅDE
• Imprægnerer og beskytter absorberende materialer, såsom ru natursten, 

terracotta og cement mod olieholdig snavs.
• Pletbeskyttelse: Det forhindrer absorptionen af almindelige vand- og olieholdige 

pletter.
• Det er vejledende både ved indendørs og udendørs gulvbelægninger.
• Ved indendørs gulvbelægninger som beskyttende base før voks.
• Det har antigraffitiegenskaber: beskytter overfladen og muliggør let fjernelse af 

graffiti under rensning.

FORDELENE
• Naturlig effekt: Ændrer ikke overfladens oprindelige udseende.
• Vandbaseret produkt, der indeholder ikke carbonhydridopløsningsmidler: Mere 

miljøvenlig behandling og drastisk reducerede arbejdstider, fordi det også kan 
påføres på overflader med restfugt.

• Danner ikke overfladefilm.
• Påvirker ikke terracottaens frostsikkerhed.
• Også fremragende til cementoverflader.
• De behandlede overflader er egnede til kontakt med fødevarer.
• Produkt med meget lave VOC-emissioner: certificeret af GEV og mærket med 

EC1Plus bidrager det til at nå LEED-kravene.

BRUG
Skal ikke fortyndes: klart til brug. 
Indendørs overflader i terracotta og natursten og cement: Påfør på rene 
overflader, med pensel eller poleruld til voks, et lag W68 på en regelmæssig måde og 
gennemvæd også fugerne grundigt. Efter 4 timer påføres derefter et lag voksfinish 
afhængigt af den ønskede æstetiske effekt (MATT: natural, for en blank effekt brug 
LONGLIFE; hvis tilgængelig for salg). I tilfælde af absorberende materialer skal 
der påføres et ekstra lag forstærkende voks en time efter det første lag af voks. 
For vedligeholdelse med satineffekt skal der påføres et lag af SATIN. Udendørs 
overflader i terracotta, natursten og cement: Påfør på rene overflader, med 
pensel eller poleruld til voks, 2 lag W68 på en regelmæssig måde og gennemvæd 
også fugerne grundigt. Fjern eventuelt overskud af uabsorberet produkt med en 
mikrofiberklud før produktet tørrer. 

Vedligeholdelse: fortyndet CLEANER PRO. 

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

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.
• Produktet tåler ikke frost. Opbevares ved rumtemperatur.
• For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksm-

æssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af 
hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekt isolering af jorden, 
bekræftet frostbestandighed af materialet.

Pakker
1 liter: kasse med 12 stk.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:

Terracotta rustik, blank imprunetino 15/20 m²

Cement, 
terrakotta

håndlavet, brosten, 
mursten, spansk

7/10 m²

Sten 10/20 m²

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

VANDBASERET 
PLETBESKYTTELSESMIDDEL 

TIL MATTE OVERFLADER
STEN OG MAT MARMORSPLIT, TERRACOTTA, 
KLINKER, BETON OG MARRAKESH

W68W68

W68 er et vandbaseret produkt, der også kan anvendes på overflader 
med restfugt.




