plejemiddel

7360 tile sealer
Neutral imprægnering af fuger, sugende
fliser som terracotta og ikke polerede natursten
som marmor, granit, skifer, kalksten m.fl.

• Trænger ind i sugende underlag
• Giver en smudsafvisende overflade
• Bevarer overfladens udseende
• Færdigblandet - klar til brug
Tyndtflydende overfladebeskyttelse, der trænger ind i sugende
underlag og giver en smudsafvisende overflade uden at ændre
overfladens udseende. Dog kan nogle natursten få lidt dybdefarve. Overfladebehandlingen er afvisende over for smuds, væsker
som kaffe og lign. Spild skal fjernes straks for ikke at tørre ind i
overfladen.
7360 tile sealer leveres i 0,5 liter flaske.
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Anvendelsesområde
✔
■ Fuger
■ Sugende fliser
✔
✔ Ikke polerede natursten
■

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

Arbejdshygiejniske forhold

Tyndtflydende overfladebeskytter.

Indeholder ingen emner som kræver mærkning i henhold til
Reach forordningen (EU) 1272/2008. Normale sikkerhedsforhold for håndtering af kemiske stoffer skal overholdes.
Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Tekniske data
Hærdetid (afhængig af temperaturforhold):

4-6 timer

Anbefalet lager/arbejdstemperatur:
Forbrug:

10-20°C

1 liter rækker til 6-20 m2

Emballage
0,5 l plastflaske.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres frostfrit og køligt. Produktet
overholder de tekniske specifikationer minimum 3 år fra
produktionsdato i uåbnet emballage. Kan anvendes efterfølgende.

Anvendelsesområde
Neutral imprægnering til fliser.

Salg

Underlagstyper

mira’s produktprogram sælges gennem byggemarkeder og
fliseforretninger overalt i landet.

Bruges på fuger, sugende fliser og ikke polerede natursten,
som marmor, granit, skifer, kalksten, terracotta m.fl.

Forbehandling af underlag
Overfladen skal være ren, tør, fri for snavs, olie voks eller
anden overfladebehandling. Rengøring og fugearbejde skal
være udført min. 2 dage før overfladebehandlingen påbegyndes.

Udførelse
7360 tile sealer påføres overfladen med en viscose klud eller
rulle. Det er vigtigt at 7360 tile sealer fordeles jævnt og ensartet over hele fladen. Påfør gerne i flere retninger for at undgå
(løbe) striber. Ved stærkt sugende overflader skal der påføres
rigeligt 7360 tile sealer, da senere efterbehandling ikke er
mulig. Efter påføringen skal eventuelt overskydende 7360 tile
sealer fjernes med en klud eller lignende efter 5-10 min.
Værktøj rengøres straks efter brug med vand.
Det anbefales at udføre en prøve på et mindre areal inden
hele overfladen behandles
Under påføringen får overfladen et vådt udseende som tørrer
op i løbet af 2-3 døgn.
Efterfølgende daglig rengøring foretages med 7230 ceramic
wash.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com
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