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BESKRIVELSE/EGENSKABER: 

• Aqua WET SEAL er et imprægneringsprodukt til inden- og udendørs brug, 
som trænger ind i overfladen på stenen. Produktet efterlader ingen glans på 
overfladen, men er udviklet til at forskønne og fremhæve særpræg i 
natursten, samt gøre stenen mørkere og dybere i farven. Tillader damp 
permeabilitet og fugt at undslippe, samt er UV resistent. Eliminerer mikro- 
og hårfine revner og kan kamuflere skygger og pletter. 

 

ANVENDELSESOMRÅDER: 

• Anbefales til imprægnering af natursten, såsom marmor, granit, skifer, 
kalksten, kvartsholdige sten og sandsten.  

• For indendørs og udendørs brug. 
 
EMBALLAGE: 

 250 ml. 
 1 L 
   

DÆKKEEVNE pr. liter – Kun vejledende, da sten absorberer forskelligt: 

• Ru/struktureret overflade ca. 10-20 m2 

• Glatte/slebne overflade ca. 20-30 m2 

• Poleret overflade ca. 40 m2 + 
 
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 opløsningsmiddel vil 
påvirke holdbarheden. 

• Den forventede holdbarhed indendørs er op til ca. 5-6 år 

• Den forventede holdbarhed udendørs er op til ca. 2-4 år 
 
BRUGSVEJLEDNING: 

• Læs hele vejledningen omhyggeligt før brug. 

• Afprøv altid produktets egnethed på et lille diskret område, i henhold til 
brugsvejledningen og lad det virke i ca. 24 timer, for at konstatere om det 
ønskede resultat opnås. Når først produktet er påført, kan stenens 
oprindelige udseende ikke genoprettes.   

• Vigtigt at overfladen inden påføring er helt ren, tør og fri for tidligere eller 
eksisterende produkter. 

• Afdæk altid omkringliggende områder, som kan være modtagelige eller 
overfølsomme overfor WET SEAL. 

• Omrystes før brug. Produktet påføres ved hjælp af en hvid bomuldsklud, 
svamp eller malepude i et jævnt lag og produktet arbejdes godt ned i 
stenen. 

• Nogle stentyper vil i tørretiden få produktet til at perle på overfladen. Sker 
dette skal det overskydende WET SEAL tørres af efter ca. 15-25 minutter. 
Overskydende WET SEAL kan på nogle stentyper fjernes i op til 30 
minutter efter påføring. 

• Overfladen skal være minimum 10° C under påføring. Undgå gulvvarme 
under påføring og i tørretiden, og direkte sollys især for eksterne værker. 

• Nogle stentyper vil kræve flere lag WET SEAL for at opnå den dybe farve. 

 
 
 

• 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 stenene vandet, imprægneres igen.  

• Risiko for selvantændelse af brugte klude. Efter endt brug, lægges 
påføringsklude derfor i en brandsikret beholder med låg. 
 

VIRKETID: 

• På meget porøse sten, tillad en tørretid på mindst 2-6 timer for maximalt 
resultat. 

• På meget tætte sten tillad tørretid på 30 min.- 2 timer, så produktet har tid 
til at blive absorberet. 

• Lad hærde i ca. 12-24 timer før ibrugtagning. 

• Der skal gå ca. 12-24 timer mellem hver applikation/påføring. 
 
 

VEDLIGEHOLDELSE: 

• Vi anbefaler ALL CLEAN til dagligrengøring. 
 

BEMÆRKNINGER: 

• Produktet må IKKE komme i kontakt med overflader, som produktet ikke 
anbefales til. 

• Vi anbefaler ikke at WET SEAL kombineres med andre og lignende 
produkter. 

• Grovere vaskemetoder vil have indflydelse på den forventede holdbarhed. 
 
HÅNDTERING OG OPBEVARING AF WET SEAL: 

• Luk beholder forsvarligt efter hvert brug. 

• Må kun opbevares i original beholder. 

• Opbevares i kølige og tørre omgivelser. 

• Rester eller ubrugt produkt skal bortskaffes i henhold til gældende 
lovgivning. 

 
ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP: 

• Opbevares utilgængeligt for børn. 

• Må kun anvendes i godt ventilerede omgivelser. 

• Undgå vedvarende kontakt med huden. 

• Beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse skal anvendes ved påføring. 

• VED INDTAGELSE: Hvis personen er ved bevidsthed, skal 
vedkommende drikke rigeligt vand og undgå opkastning. Kontakt læge 
eller skadestue. 

• VED ØJENKONTAKT: Skyl med vand eller fysiologisk saltvand. Hvis 
irritation vedvarer, søg læge eller skadestue. 

• VED HUDKONTAKT: Søg frisk luft ved ubehag. Hvis symptomer 
vedvarer, søg læge eller skadestue.  
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