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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

TILL VAD?
• Vattentätande i vattenbas och effektiv mot rester från plattsättning. Underlättar 

fogarbetet och efterföljande rengöring utan att förändra utseendet på materialen.
• Idealiskt för absorberande material såsom terrakotta, natursten, granitkeramik, 

rekonstruerad sten och agglomerat.

FÖRDELAR
• Skyddar mot vattenbaserade släppmedel.
• Påverkar inte fogmassans vidhäftningsförmåga mot materialet.
• Underlättar rengöringen efter plattsättningen.
• Minskar torktiderna så att efterföljande behandling kan påbörjas tidigare.
• Ändrar inte materialets utseende.
• Inga negativa effekter.
• Enkel att applicera.
• Efter appliceringen kan alla typer av skyddsbehandlingar genomföras.
• Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med 

EC1Plus bidrar till att erhålla poäng för LEED.

ANVÄNDNING
Ingen utspädning: Klar att använda. 
Applicering: Omskakas före användning. Ta bort allt damm på ytan som ska 
behandlas. Applicera ett lager PRW200 med en pensel, fleeceduk eller annan 
applikator på ett jämnt sätt så att inga ansamlingar bildas på ytan. Applicera 
noggrant även på kanterna på plattorna som har lagts. Fogen kan läggas dagen 
efter appliceringen. När produkten har härdat, utför arbetet efter plattläggningen 
med ett rengöringsmedel som är lämpligt för materialet. Kontrollera efterföljande 
skyddsbehandling för att fullborda behandlingen. 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK: Spruta produkten på vertikala ytor 
(airless-system). Impregnera materialet fullständigt och använd lämplig personlig 
skyddsutrustning som anges i säkerhetsdatabladet. 

Varning!:
Prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar.
Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Släng inte behållaren i miljön efter användning.

Förpackningar
Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

ÅTGÅNG
En liter produkt räcker till:

Terrakotta rustik “imprunetino”, polerad 15/20 m²

Terrakotta
handgjord, spansk, 
ihåliga tegelplattor, tegel

7/10 m²

Sten 10/20 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

SKYDDANDE MEDEL 
FÖR FOGFÖRBEREDELSE

STEN OCH ICKE POLERAT AGGLOMERAT, 
TERRAKOTTA, KLINKER

PRW200PRW200

PRW200 underlättar fogläggning och efterföljande rengöring, minskar 
tiderna för torkning och behandling efter läggningen, skyddar materialet 
från vattenabsorbering.


