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Bruksområde
Til bruk på kalesjer, seil, tepper, tekstiler, møbel- og putetrekk, skinn og lignende.
Egenskaper
Extreme Impregnering er et PFOA-, PFOS-, silikon–, og siloksanfritt impregneringsmiddel.
Behandlet overflate vil frastøte seg smuss, vann, olje, vin, kaffe og ketchup med mer.
Produktet skal ikke endre utseende, struktur, farge eller andre egenskaper på de behandlede
overflater. Behandlingen vil også lette renholdet, samt redusere sopp- og grønskedannelse.
Produktet gir langvarig beskyttelse, reduserer slitasje og UV skader. 1 liter rekker til 20-35 m² alt
etter overflatens absorberingsevne. Normalt overflatetørr etter 30-120 minutter ved 15-20°C.
Full impregneringseffekt etter 16-24 timer.
Brukerveiledning
Flater som skal behandles må være rene, tørre og ha en temperatur på minst 5 °C.
Fettholdige vaskemidler som grønnsåpe anbefales ikke til vask av overflater før påføring av
Extreme Impregnering. Fettet i slike vaskemidler vil ligge seg i fibrene/overflaten. Dette kan
resultere i at impregneringsmiddelet ikke vil herde eller feste seg. Påfør impregneringen med
skumgummirulle eller pensel, på et godt ventilert sted. Unngå innånding av damp. Unngå
kontakt med huden og øynene. Påfør Extreme Impregnering jevnt over den rene og tørre
overflaten. På sterkt sugende overflater kan det være nødvendig med flere påføringer. Unngå
søl på områder som ikke skal behandles. Det bør ikke komme fuktighet på det behandlede
området før det er overflatetørt. Ved bruk på kalesjer og lignende bør disse være oppspent
under påføring og tørking. Test først produktet på et lite synlig sted for å sikre at overflaten lar
seg impregnere.
Holdbarhet og lagringsbetingelser
Lang holdbarhet ved frostfri lagring og ikke over 30 °C.
Oppbevares i lukket originalemballasje og utenfor barns rekkevidde.
Forpakning og GTIN-nr.
1 ltr. Art.nr. 304-14-1
Kart. à 14 stk. Pall à 378 stk.
GTIN-13 F-pak. 7090012242041
GTIN-13 D-pak. 7090012247435
Miljø– og produktinformasjon
Løsemiddelbasert fluorisert akrylpolymer. Inneholder ikke PFOA, PFOS, silikon eller siloksan.
Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler
eller innsamler. Produktet er registrert i Produktregisteret med deklarasjonsnr.: 315938.
Sikkerhetsforhold
Se sikkerhetsdatablad og eller verneblad for Extreme Impregnering.

Brukerinformasjon

Produkttype
Universalt smussavvisende impregneringsmiddel.

Skann QR-koden for
sikkerhetsdatablad.

For ytterligere informasjon;
www.bergenkjemi.no

