ECO SEALER
BESKYTTENDE SEALER FOR FRESCO OG MARRAKECH WALLS

Eco Sealer:
Vanntynnbar og transparent sealer. 100 % akryl.
Eco Sealer er primært utviklet for å beskytte Pure & Original
Fresco og Marrakech Walls. Sealeren øker vannbestandigheten
og gjør flatene generelt mer motstandsdyktighet mot ytre
påkjenninger.
Eco Sealer er enestående, fordi den bevarer overflatens matthet
og ikke gir glans.
Egenskaper:
Eco Sealer gjør at overflaten kan rengjøres med vann og klassiske
ikke-aggressive rengjøringsmidler. Merk at Eco Sealer ikke gjør
overflaten vanntett.
Det anbefales derfor ikke bruk av Pure & Original produkter eller
sealer i dusj eller steder med mye direkte vannsprut.
Farge:
Ingen farge, men kan gjøre den underliggende fargen noe
mørkere og intens. Et prøveoppstrøk på en liten flate anbefales.
Kan gulne helt hvite flater.
Bad:
Eco Sealer anbefales alltid brukt som beskyttelse av kalkmaling
på bad. Pure & Original produkter bør kun brukes i tørrsoner på
bad og ikke direkte kontakt med vannsprut (dusj). Krever god
ventilasjon ved påføring.
Kjøkken:
Eco Sealer anbefales også brukt på kjøkken, spesielt over
0
kjøkkenbenken. Produktet tåler temperaturer opp til 100 C.

Påføring:

Kalkmaling skal herde 7-14 dager før
påføring av Eco Sealer

Første strøk blandes med 30 % vann

Andre strøk blandes med 10 % vann

Påføres med TYNNE og JEVNE lag med
en lofri klut

Tørketid 12 timer mellom hvert strøk
0

Fakta for produktet ved 20 C
2

Dekningsgrad: Ca 12-15 m per liter
0

Påfør ved temperaturer mellom 5 C og
0
35 C (luft, underlag ogmateriale)

Relativ fuktighet: max 85 %

Unngå frost

Forpakning: 1 L og 2,5 L

ECO SEALER
Beskyttende sealer for
Fresco og
Marrakech Walls

Påføring på Fresco Kalkmaling og Marrakech Walls:
Eco Sealer påføres kalkmalingen (Fresco og Marrakech) først når malingen er
ferdig herdet. Det vil si minimum 7 dager etter siste malingsstrøk. Helst opp til
20 dager.
Første strøk uttynnes med ca. 30 % vann
Andre strøk uttynnes med ca. 10 % vann
Bland godt.
Påføres i TYNNE og JEVNE lag med en lofri klut.
Det siste laget påføres så tynt som mulig for å gi et matt resultat.
Minimum 2 strøk anbefales.
Tørketid minimum 12 timer mellom hvert strøk.
Eventuelt sprøyte:
0
Sprøytevinkel: 25 – 40 Nozzle: 0,011 – 0,015
Trykk: 100 - 150 bar høytrykksdyse: 2,0 – 2,5 mm
Trykk 5 bar lavtrykksdyse: 2,0 – 2,5 mm
Vennligst merk: Vær oppmerksom på at strøk som påføres for raskt eller
med for tykke eller ujevne lag kan gi en hvit dis i overflaten. Dette gjelder
spesielt for mørke farger. Det er et godt råd å lage et prøveoppstrøk.
Oppbevaring: I original emballasje, tørt og frostfritt inntil 12 mnd.
Avfall: La overskuddet tørke og lever det til gjenvinning/avfallsdeponi.
Miljø: EU grenseverdi for produktet (cat. A/a): 30g/L (2010). Oppbevares
utilgjengelig for barn. Hvis det kommer i kontakt med øynene, skyll godt med
vann. Ikke pust inn sprøyttåke. Ikke la produktet komme i kontakt med
overflatevann.

Teknisk rådgivning
Ikke alle overflater og deres behandlinger kan beskrives i denne tekniske
informasjonen. Ta kontakt med oss for å få råd om konkrete situasjoner.
Denne tekniske informasjonen er basert på nyeste malingsteknikker. Pure &
Original påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skader som kan
oppstå ved bruk eller tolkning av informasjonen. Påføring, arbeidsteknikk og
de forhold produktet benyttes under ligger utenfor P&Os innflytelse og store
forskjeller i overflater kan kreve tilpassing av prosedyren i henhold til innsikt
av en kompetent bruker.
For ytterligere informasjon og inspirasjon vennligst besøk Pure & Original:
www.pure-original.com eller kontakt oss for hjelp.

