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BESKRIVELSE/EGENSKABER: 

• Aqua SEAL er et førsteklasses, vandbaseret forseglingsprodukt, 
som giver et mat, naturligt udseende. Produktet er specielt udviklet 
til at give maksimal beskyttelse mod pletter, særligt i områder, 
hvor der tilberedes og serveres madvarer. Produktet kan endvidere 
anvendes som forsegling før anvendelse af mørtel på rene 
fliseoverflader, hvis det påføres minimum 1 time før mørtelen. 
Produktet er dampdiffusionsåbent og er desuden en udmærket 
overfladebehandling til mørtel.  

 
ANVENDELSESOMRÅDER: 

• Anbefales til overflader, såsom:  
• Natursten 
• Brudfliser 
• Porcelænsfliser 
• Mørtel 
• Bløde lerfliser 
• Terrakotta 
• Fortovsfliser af cement 
• Murværk 

• Kan anvendes både indendørs og udendørs  
 
EMBALLAGE: 

• SEAL fås i følgende mængder:  
  250 ml. 
  1 L. 
   
 

DÆKNINGSAREAL: 

• Ca. 10 m2 – 40 m2 pr. liter afhængigt af flisetype, overfladens 
porøsitet og struktur, temperatur, fugtighed og påsmøringsmetode. 

 
FORVENTET HOLDBARHED: 

• Holdbarheden af det imprægnerede område varierer og er afhængig 
af bla. stentype, rengøringsmetode- og middel, slitage, samt vind 
og vejr udendørs. Det skal forventes, at der på udvendige 
overflader skal påføres oftere end indendørs. Ekstreme vejrforhold, 
strenge rengøringsmetoder, samt anvendelse af 
rengøringsprodukter indeholdende højalkaliske produkter eller 
opløsningsmiddel vil påvirke holdbarheden. Den forventede 
holdbarhed er op til 15 år.  

 
BRUGSVEJLEDNING: 

• Læs hele etiketten omhyggeligt før brug 
• PRØV FØRST AT PÅFØRE PRODUKTET PÅ ET LILLE 

OMRÅDE, og lad det virke i 24 timer for at konstatere at det 
ønskede resultat opnås.  

 
 
Ved nylavede arbejder kan forseglingsproduktet påføres ca. 48 
timer efter mørtlen/fugen er påført.  

• Overfladen skal være ren, tør og alle rester af tidligere 
forseglingsprodukter og hinder/slør skal være fjernet.  

• Påfør overfladen ca. 2 lag af produktet ved hjælp af svamp, 
malepude, bomuldsklud eller sprøjteapparat. Et lag vil ofte være 
nok til de mindst porøse overflader.  

• Indenfor 5 til 10 minutter efter påføring, poleres overfladen fri for 
eventuelle rester ved hjælp af absorberende papir eller 
bomuldsklud. Sørg for at der ikke efterlades rester eller samlinger 
af forseglingsproduktet på overfladen.  

 
VIRKETID: 

• Tillad produktet at tørre minimum 30 minutter mellem hver 
påføring 

• Overfladen er klar til brug efter ca. 2 timer 
• Det behandlede område skal holdes tørt i minimum 12 timer 
• Opnår endelig mættet virkning efter ca. 24 timer 
• Test at stenen er imprægneret korrekt efter endt tørretid, ved at 

drypper vand på overfladen. Perler det og kan boblen skubbes 
rundt, er stenen imprægneret korrekt. Absorberer stenen vandet, 
imprægneres igen. 

 
VEDLIGEHOLD: 

• Til dagligrengøring anbefales Aqua ALL CLEAN 
 

BEGRÆNSNINGER: 

• Produktet må ikke komme i kontakt med materialer eller 
overflader, til hvilke produktet ikke anbefales 

• Produktet kan gøre nogle overflader mørkere eller lysere i farven 
• Produktet kan ikke forhindre overfladeslitage eller ætsning fra 

syrer eller basiske kemikalier 
 
HÅNDTERING OG OPBEVARING: 

• Luk beholderen forsvarligt efter hver brug 
• Må kun opbevares i original beholder 
• Opbevares i temperatur på mellem 4°C og 38°C 
• Ubrugte produkter på lager tåler frost og genoptøning 

 
ADVARSEL: 
• OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 
• Undgå indånding af tåger, hvis produktet sprayes på 
• Beskyttelseshandsker bør anvendes ved påføring 
• VED INDTAGELSE: Forsøg ikke at kaste op. Drik 1 til 2 glas 

vand. 
• VED ØJE- OG HUDKONTAKT: Skyl grundigt med vand 
• Hvis irritation vedvarer, søg læge 

SEAL 


