PRODUKTBESKRIVELSE:
NowoSeal SB er en løsemiddelbasert impregnering basert på den aller nyeste nanoteknologien, som trenger dypt inn i selv harde overflater som f.eks.
granitt og marmor, men kan også brukes til alle mineraloverflater hvor man ønsker beskyttelse mot inntrengning av vann, olje, fett fra grillen, ketchup,
rødvin osv. Beskytter dessuten mot smuss og alger.
NowoSeal SB har selvrensende egenskaper som reduserer vedheft av flekker, grønt belegg og oljeflekker.
Den behandlede overflaten danner ikke film og er fullstendig diffusjonsåpen og fargeløs etter ferdig behandling.

BRUK:
Nyere overflater som er mindre enn ett år gamle, må man likevel passe på at er tørre og fri for urenheter før de impregneres.
Overflater som er eldre enn ett år må rengjøres grundig med høytrykksvasker og til slutt desinfiseres med NowoClean. Dette går i dybden og fjerner
smusset før det forsegles med NowoSeal SB. Overflaten må være ren og tørr før NowoSeal SB påføres.

HØYDEPUNKTER:
• Flekkavvisende
• Smussavvisende
• Fettavvisende
• Oljeavvisende
• Vannavvisende
• UV-bestandig
• Fargeløs
• Diffusjonsåpen
• Hemmer utviklingen av alger og annet grønt belegg og hindrer frostskader.
Overflater behandlet med NowoSeal SB er enklere å holde ved like og rengjøre.

ANBEFALING
Legg alltid et prøvestrøk på et lite testområde for å sikre forenligheten og kompatibiliteten av produkt og overflate. Husk også at produktet ikke må
påføres glass eller vinduer av noe slag, da det kan gjøre glasset matt.

TEKNISKE DATA
Farge: 			
Tørketid: 			
			
Forbruk: 			
Påføring: 			
Fortynning: 		
Rengjøring: 		
Størrelse: 		
Holdbarhet: 		
Oppbevaring: 		
MAL-kode (93): 		
VOC-MAX: 		

Fargeløs
Ca. 1–2 timer ved 20 grader (60 % relativ fuktighet). Ikke gå på overflaten før etter ca. 6 timer. Det er klart for normal
bruk etter minst 24 timer. Fullstendig herdet etter 6–8 døgn ved 20 grader
Ca. 2–12 m2/liter, avhengig av underlagets absorberingsevne.
Pensel, malerulle eller lavtrykksprøyte.
Klar til bruk, skal ikke fortynnes.
Rengjøres i terpentin umiddelbart etter bruk.
25 liter
24 måneder i original uåpnet emballasje
Tørt, frostfritt og utilgjengelig for barn
3-1.
15 g/l, VOC GRENSE (A/c (LB)): 430 g/l.

Last ned det nyeste sikkerhetsdatabladet på www.nowocoat.dk for mer informasjon.
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Dette tekniske databladet (TDS) er utarbeidet ut fra vår mangeårige erfaring og nyeste kunnskap på området. Hensikten er å hjelpe håndverkere å velge de riktige materialene
og bruke dem etter forskriftene. Opplysningene i databladet utgjør ingen garanti og fritar ikke brukerne fra ansvaret for å kontrollere materialet og hvorvidt det egner seg til
den tiltenkte bruken. Alle nye versjoner erstatter tidligere TDS-versjoner. Sist oppdatert 03.04.2018.
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