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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

TILL VAD?
• Skyddar mot fläckar och smuts och ger en våteffekt. För ytor av icke polerad 

natursten, icke polerat agglomerat och terrakotta.
• Förhindrar absorbering av fläckar och underlättar borttagning av smuts.
• Produkten är särskilt lämplig för applicering utomhus, men även inomhus.
• Förhindrar ansamling av damm på ytan.

FÖRDELAR
• Ekologisk behandling: vattenbaserad.
• Hög beständig mot hög trafik.
• Väderbeständig
• Flagnar eller gulnar inte.
• Underlättar efterföljande underhåll.
• Påverkar inte terrakottans frostbeständighet (UNI EN ISO 10545-12).
• Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med 

EC1Plus bidrar till att erhålla poäng för LEED.
• Produkten är certifierad enligt A+, fransk VOC-förordning.
• Produkten uppfyller:

- Franska CMR-komponenter
- AgBB
- Belgisk förordning

ANVÄNDNING
Ingen utspädning: Klar att använda. 

Applicering: Omskakas före användning. Applicera WET ECO jämnt på torr och ren 
yta med en pensel eller en fleeceduk. Impregnera även fogarna noga. Efter 2-3 
timmar, applicera ett andra lager produkt genom att följa samma procedur. Vänta 
minst 12 timmar innan du beträder golvet. 

Underhåll: Lösning utspädd med CLEANER PRO. 

Varning!:
På ytor med låg absorptionsförmåga (skiffer, botticinomarmor, carraramarmor) 
rekommenderas att späda produkten med vatten (utspädning 1:1 ).
Applicera inte på polerade ytor. Applicera inte produkten utomhus om regn 
förutspås.
Produkten kan inte appliceras på beläggningar där problem med stigande fukt 
förekommer.
Vid bristfällig applicering och när en grundlig rengöring är nödvändig för att ta bort 
WET ECO, använd NOPAINT STAR.

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.
• För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt 

och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av 
dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständig-
het hos materialet.

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

ÅTGÅNG
En liter produkt räcker till:

Icke polerad sten och agglomerat 10/20 m²

Terrakotta 7/20 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

STÄRKANDE 
SKYDDSMEDEL MED 

VÅTEFFEKT

ICKE POLERAD NATURSTEN, ICKE POLERAT 
AGGLOMERAT, TERRAKOTTA, TUFO

WET ECOWET ECO

Förhindrar ansamling av damm på ytan. WET ECO är motståndskraftig vid 
hög belastning och kan t.ex. användas på ytor där bilar passerar samt i 
kök eller där grillar används.


