pleiemiddel

7360 tile sealer
Nøytral impringnering av fuger, sugende fliser
som terracotta og ikke polerte naturstein som
marmor, granitt, skifer, kalkstein m.fl.

• Trenger inn i sugende underlag
• G ir en smuss avvisende overflate
• B evarer overflatens utseende
• F erdigblandet - klar til bruk
Tyntflytende overflatebeskyttelse som trenger inn i sugende
underlag og gir en smuss avvisende overflate uten å endre overflatens utseende.Naturstein og skifer kan få en dypere farge.
Overflatebehandlingen er avisende overfor smuss, væsker som
kaffe og lign. Overskytende skal fjernes omgående for ikke å tørke
inn i overflaten.
7360 tile sealer leveres i 0,5 liter flaske.
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Bruksområde
✔
■ Fuger
■ Sugende fliser
✔
✔ Ikke polerte naturstein
■

som marmor, granitt, skifer,
kalksten m.fl.
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Produktbeskrivelse

Arbeidshygieniske forhold

Tyntflytende overflatebeskytter.

Inneholder ingen emner som krever mærkning i henhold til
Reach forordningen (EU) 1272/2008. Normale sikkerhetsforhold for håndtering av kjemiske stoffer skal overholdes.
Det henvises ellers til sikkerhetsdatablad.

Tekniske data
Hærdetid (avhengig av temperaturforhold):
Anbefalt lager/arbeidstemperatur:

4-6 timer
10-20°C

1 liter rekker til 6-20 m2

Forbruk:

Emballasje
0,5 l plastflaske.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres frostfritt og kjølig. Produktet
overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 3 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje. Kan benyttes lenger.

Bruksområde

Salg

Nøytral impregnering til fliser.

mira’s produktprogram selges gjennom byggemarkeder og
spesialforretninger for keramiske fliser.

Underlagstyper
Brukes på fuger, sugende fliser og ikke polerte natursten,
som marmor, granitt, skifer, kalksten, terracotta m.fl.

Forbehandling av underlag
Overflaten skal være ren, tørr, fri for smuss, olje, voks eller
annen overflatebehandling. Rengjøring og fugearbeid skal
være utført min. 2 dager før overflatebehandlingen påbegynnes.

Utførelse
7360 tile sealer påføres overflaten med en viscose klut eller
rulle. Det er viktig at 7360 tile sealer fordeles jevnt og ensartet over hele flaten. Påfør gjerne i flere retninger for å unngå
striper. Ved sterkt sugende overflater skal det påføres rikelig
7360 tile sealer, da senere etterbehandling ikke er mulig. Etter
påføringen skal eventuelt overskytende 7360 tile sealer fjernes
med en klut eller lignende etter 5-10 min.
Værktøy rengjøres straks etter bruk med vann.
Det anbefales å utføre en prøve på et mindre areal innen hele
overflaten behandles
Under påføringen får overflaten et vått utseende som tørker
opp i løpet av 2-3 døgn.
Etterfølgende daglig rengjøring foretas med 7230 ceramic
wash.

Finn informasjon om mira sparkel- og støpemasser, vanntetting, flisemontering og fuging på www.mira.eu.com
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