Produktdatablad
Fargefordyper
Penetrerende porefyller, fargeforsterkende middel
Emballasje: 1 liter boks i ekse à 12 flasker.

Beskrivelse: En sammensetning av modifiserte naturlige oljer basert på et alifatisk løsemiddel.
Bruksområder: Fargeforsterkende, beskyttende behandling for en lang rekke porøse materialer,
spesielt for kompakte steinoverflater (slipte, flammede og børstede overflater som marmor, granitt, skifer,
agglomerat, terrazzo og kunststein). Skal ikke brukes på våte steder. Ikke egnet til bruk på polert stein.
Egnet til innendørs og utendørs bruk.

Egenskaper: Klar til bruk. Penetrerende porefyller og fargeforsterkende middel. Trenger dypt inn i overflaten og gjør
den vann- og oljeavvisende, samtidig som den forsterker fargen uten å danne en blank overflatefilm.
Behandlede overflater får et forbedret utseende og beholder den naturlige teksturen, motstår inntrengning av
ødeleggende vann og flekker fra en lang rekke forurensende stoffer (herunder olje, fett og skitt fra mat og drikke).
Denne penetrerende beskyttende behandlingen fanger ikke opp fuktighet.
Overflater kan behandles på nytt.
Bestanddelene som danner det beskyttende laget på materialet, er ikke giftige.

Bruksanvisning: Klar til bruk. Overflaten som skal behandles, må være fullstendig tørr og ren. Slå av eventuell
gulvvarme. Unngå direkte sollys.
Påfør Fargefordyper med en kost, rulle eller klut. Overflaten skal være jevnt fuktig, men unngå opphopninger av produktet.
La produktet trenge inn i overflaten i fem til ti minutter. Tørk av overflødig produkt med en ren, tørr klut.
Fargefordyper må trenge inn i overflaten. Produktrester må fordeles jevnt før de tørker, men uten å tørkes fullstendig av.
Overflaten skal se våt ut. Påfør ikke Fargefordyper i tykke strøk, det kan medføre en blank overflate. I så fall kan produktet
fjernes ved hjelp av løsemiddelet DILUOIL fra Marbec eller tilsvarende.
På porøse, absorberende overflater kan et andre strøk om nødvendig påføres etter at det første strøket er
helt tørt. Mesteparten av løsemidlene fordamper innen to til tre timer. Gulv kan gås på etter åtte til tolv timer.
Impregneringen er fullstendig effektiv etter ett til to døgn.

Begrensninger: Glass, plast, lakkerte overflater og andre overflater som er ømfintlige for løsemidler, må
beskyttes mot sprut.
Ikke-absorberende og våte overflater kan ikke impregneres. Kalkholdig stein vil fremdeles være ømfintlig for syre.
Utendørs varer de fargeforsterkende bestanddelene i ett til to år, avhengig av type stein og værforhold. Fargefordyper
kan påføres på nytt når effekten svekkes.
Overflater behandlet med Fargefordyper skal ikke rengjøres med alkaliske rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som
inneholder alkohol eller blekemiddel.

Forbruk:
Avhengig av materialets absorpsjon:
- på ru, absorberende stein
1 l / 8–15 m²
- på kompakt stein
1 l /15–30 m²

Tekniske spesifikasjoner
Tilstandsform: klar væske, svakt gulbrun Tetthet ved 45 °C: 0,82
pH: ikke fastslått
Antenningstemperatur (ASTM): 43 °C Løselighet i vann: ikke løselig Tørketid: 8–12 timer
Herdetid: 24 timer

Oppbevaring: Oppbevares godt lukket og utilgjengelig for barn. Ved oppbevaring ved lav temperatur
(<10 °C) kan produktet gå over i fast form, men dette endrer ikke produktets egenskaper eller bruk.

Produktet markedsføres av:

Strømsveien 325, 1081 Oslo
Tlf.: 22 81 26 90 Epost.: svas@spesialverktoy.no www.spesialverktoy.no www.aqualex.no

Fareidentifikasjon
Farekode: Xn – HELSESKADELIG
R10 – Brannfarlig
R65 – Farlig; kan forårsake lungeskade ved svelging
R66 – Gjentatt eksponering kan gi tørr og sprukken hud
S2 – Oppbevares utilgjengelig for barn
S23 – Unngå innånding av gass
S28 – Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann
S46 – Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten
S62 – Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje
Produktet inneholder alifatiske hydrokarboner >10 %. Inneholder koboltoktoat: kan forårsake allergiske reaksjoner.
Bindende (fuktimpregnerende) impregneringsmidler. EUs grenseverdi for dette produktet (kat. l/h): 750 g/l (2010). Dette produktet inneholder
maks. 600 g/l.

Avhending: Skal ikke kastes som husholdningsavfall. Skal om mulig resirkuleres. Følg lokale lover og
forskrifter. Mindre spill kan tas opp ved hjelp av inaktive materialer som leveres inn til avfallsforbrenning.
Skal ikke helles i avløp eller overflatevann.

Våre anvisninger gjenspeiler dagens kunnskap og er ment som retningslinjer for kjøperen/brukeren, men brukeren skal bruke sunn fornuft for å
vurdere om produktet er egnet for materialene og de rådende forholdene ved tidspunktet for påføring.
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