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• Inden- og udendørs anvendelse
• Til alle porøse sten, fliser og fuger 
• Indeholder ingen opløsningsmidler
• Optimal beskyttelse mod fugt og snavs
• Bevarer overfladens udseende
• Gangbar efter 2 timer
• Lang rækkeevne
• Langtidsvirkende, op til 15 år

Produkt
Vandbaseret imprægneringsmiddel på basis af fluoropolymer dispersion.  

Forbrug
1 liter rækker fra 20 - 40 m² afhængig af påføringsmetode og overfladens sugeevne.

Emballage
0,5 liter og 1 liter flaske

Anvendelse 
Til inden- og udendørs imprægnering af sugende eller porøse overflader af natursten, 
keramiske fliser og cementfuger. 
Bevarer det oprindelige udseende uden at give glans.
Giver modstandsdygtighed overfor indtrængning af olie, vand og snavs. 
Gør rengøring lettere i f.eks. entre, køkken, kantiner, bad, på trapper og terrasser.

Forbehandling
Inden behandling skal overfladen være tør, rengjort for støv, fedt og
cementslør. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.

Bemærk!
Foretag altid en prøve på et mindre synligt sted. Visse typer overflader kan blive lysere eller mørkere.
Beskytter ikke mod ætsninger fra f.eks. syre. 
Glaserede overflader kan ikke imprægneres. På polerede eller ikke sugende overflader aftørres midlet 
umiddelbart efter påføring.
Nye fuger må tidligst behandles 2 døgn efter fugning.

Brugsanvisning 
Alfix Imprægnering påføres med en svamp, klud, pensel eller malerrulle. Overskydende middel, som ikke 
trænger ind, aftørres indenfor ca. 5 minutter med en klud. 
Behandlingen gentages efter en tørretid på ca. 30 minutter.
Tidligst 2 timer efter sidste påføring kontrolleres, at den færdige overflade ikke opsuger vand. 
I modsat fald gentages processen. 
Overfladen skal holdes tør i 24 timer til fuld hærdning er opnået, men kan belastes med 
gangtrafik efter 2 timer. 
Til daglig pleje og vedligeholdelse af flisebeklædninger henvises til Alfix Rense/plejemiddelsserie.

Rengøring
Påføringsværktøj rengøres med vand efter brug.

Henvisninger
Folderen: “Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix”
Alfix Rense/plejemiddelserie
Produktinfo
• Alfix Grundrens
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data
Arbejdstemperatur  +5°C - +40°C
Tørretid   Ca. 2 timer ved +20°C
Lagring   Min. 36 måneder ved +20ºC
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