
Den vattenbaserade impregneringen NowoSeal WB bygger på den allra senaste nanotekniken. Den kan användas till alla sugande mineralytor som 
behöver skyddas mot inträngande vatten, olja, fett från grillen, ketchup, rödvin etc., och skyddar dessutom mot smuts och alger. NowoSeal WB har 
självrengörande egenskaper som minimerar vidhäftning av fläckar, gröna beläggningar och oljefläckar.
Den behandlade ytan bildar ingen film, är helt diffusionsöppen och färglös efter behandling.

Färg:    Färglös 
Torktid:    Ca 2–3 timmar vid 20 °C (60 % relativ luftfuktighet). Bör inte beträdas förrän efter ca 6 timmar, och inte utsättas för  
   trafik förrän efter minst 24 timmar. Genomhärdad efter 6–8 dygn vid 20 °C. 
Åtgång:    Ca 2–12 m2/liter beroende på underlagets absorptionsförmåga. 
Påföring:    Pensel, roller eller lågtrycksspruta. 
Utspädning:   Klar att användas och ska inte förtunnas. 
Rengöring:   Rengörs i vatten omedelbart efter användning. 
Förpackning:   25 liter 
Hållbarhet:   24 månader i oöppnad originalförpackning 
Förvaring:   Torrt, frostfritt och utom räckhåll för barn. 
MAL-kod (93):   00-1

Hämta det senaste säkerhetsdatabladet på www.nowocoat.dk för ytterligare information.

TEKNISK INFORMATION:

PRODUKTBESKRIVNING:

ANVÄNDNING:

FÖRDELAR: 

REKOMMENDATION:

Om ytan är mindre än 1 år gammal är det viktigt att se till att den är torr och fri från föroreningar innan impregneringen utförs.
Ytor som är äldre än 1 år ska rengöras grundligt med högtryckstvätt och slutligen desinficeras med NowoClean. Då kommer du ner på djupet och 
avlägsnar smutsen innan du återförseglar ytan med NowoSeal WB. Ytan måste vara ren och torr innan du påför NowoSeal WB.

• Fläckavvisande 
• Smutsavvisande 
• Fettavvisande 
• Oljeavvisande 
• Vattenavvisande 
• UV-beständig 
• Färglös 
• Diffusionsöppen 
• Hämmar utvecklingen av alger och andra gröna beläggningar och förhindrar frostsprängning.
Ytor som har behandlats med NowoSeal WB är lättare att underhålla och rengöra.

Gör alltid en provstrykning på ett litet testområde för att säkerställa att produkten och ytan är förenliga och kompatibla. Tänk även på att produkten 
inte ska påföras på glas eller fönster av något slag, eftersom glaset då kan bli matt.
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Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att hjälpa hantverkare välja rätt produkter 
och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess 
lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 03.04.2018.


