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• Innen- og utendørsbruk
• Til alle porøse steiner, fliser og fuger
• Inneholder ingen løsemidler
• Optimal beskyttelse mot fukt og smuss
• Bevarer overflatens utseende
• Gangbar etter 2 timer
• Drøy i bruk
• Langtidsvirkende, inntil 15 år

Produkt
Vannbasert impregneringsmiddel på basis av fluoropolymer dispersjon.
Forbruk
1 liter er nok til 20–40 m² avhengig av påføringsmetode og overflatens sugeevne.
Emballasje
0,5-liters- og 1-liters flaske
Bruksområder
Til innen- og utendørs impregnering av sugende eller porøse overflater av naturstein, keramiske fliser og
sementbaserede fuger.
Bevarer det opprinnelige utseendet uten å gi glans.
Beskytter mot inntrenging av olje, vann og smuss.
Gjør rengjøring lettere i f.eks. entré, kjøkken, kantiner, bad og på trapper og terrasser.
Forbehandling
Før behandling må overflaten være tørr og rengjort for støv, fett og
sementslør. Fjerning av fett og såperester gjøres med Alfix Grunnrens.
Bemerk!
Foreta alltid en prøve på et mindre synlig sted. Visse typer overflater kan bli lysere eller mørkere.
Beskytter ikke mot etsing fra f.eks. syre.
Glasserte overflater kan ikke impregneres. På polerte eller ikke-sugende overflater tørkes middelet umiddelbart av etter påføring.
Nye fuger må tidligst behandles 2 døgn etter fuging.
Bruksanvisning
Alfix Impregnering påføres med en svamp, klut, pensel eller malerrulle. Overskytende middel som ikke
trenger inn, tørkes av innen ca. 5 minutter med en klut.
Behandlingen gjentas etter en tørketid på ca. 30 minutter.
Tidligst 2 timer etter siste påføring kontrollerer du at den ferdige overflaten ikke suger opp vann. I motsatt
fall gjentas prosessen.
Overflaten skal holdes tørr i 24 timer til full herding er oppnådd, men kan belastes med gangtrafikk etter 2
timer.
For daglig pleie og vedlikehold av flisebekledninger henviser vi til serien av rense- og pleieprodukter fra
Alfix.
Rengjøring
Påføringsverktøyet rengjøres med vann etter bruk.
Henvisninger
Folder: “Fliser og fuger – rengjøring og pleie med Alfix”
Produktinformasjon
• Alfix Grunnrens
Sikkerhetsdatablad
Kontakt vår servicetekniske avdeling i tvilstilfeller.
For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com
Tekniske data
Arbeidstemperatur +5°C – +40°C
Tørketid 		
Ca. 2 timer ved +20 °C
Lagring 		
Min. 12 måneder ved +20 ºC
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