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Marmor & Granit Impregnering
Effektiv specialimpregnering

Användningsområde:  » Bruksfärdig och lösningsmedelsfri specialimpregnering. 

 » Effektivt skydd för sugande underlag, särskilt i kök och badrum.

 » Kan användas på alla rena och torra naturstenar och naturstensprodukter som 
marmor, granit, kalksten, travertin, terrazzo och liknande underlag.

 » Kan användas inom- och utomhus.

Produktegenskaper:  » Mycket effektiv långtidsimpregnering.

 » Vatten- och oljeavvisande. 

 » Även lämplig för kök och badrum.

 » Skyddar även fogarna (ej för epoxyfogar). 

 » Bruksfärdig

 » Fri från lösningsmedel
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Tekniska specifikationer: Användningstekniska data - ohärdad

Marmor & Granit Impregnering Produktinformation
December 2012

Knauf Marmor & Granit Impregnering

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +10°C till +25°C

Torktid/gångbar: ca. 20–30 minuter, fullt skydd uppnås 
efter 24–48 timmar

Förtunning:  förtunnas ej  

Åtgång: ca 10 m²/liter

Temperaturbeständighet: förvaras frostfritt

Materialtekniska data

Bas: polymerer, hjälpämnen 

Densitet: 1,00 g/cm3

pH-värde: ca. 4,9

Lukt: produktspecifik 

Utseende: färglös, mjölkig

Hållbarhet: ca. 24 månader

Förvaring: svalt, torrt och frostfritt i väl försluten 
original förpackning

Förpackning: 1000 ml plastflaska med barnsäker kork

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Marmor & Granit Impregnering 
1000 ml
267728 / 4006379079704
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Avfallshantering

Produktrester: Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider enligt EG-förordning 
648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Utblandat medel kan hällas i avloppet. 
Förpackningen är tillverkad av polyeten och kan återvinnas. Tomma, rena flaskor 
lämnas till återvinning.

Avfallskod: 07 01 99

Säkerhetstekniska data

EG-direktiv 1999/45: Ej märkningspliktig 

Förvaras utom räckhåll för barn

ADR/RID: Ej klassad som farligt gods
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Arbetsanvisning: Applicera koncentrerad Knauf Marmor & Granit Impregnering med pensel eller roller i ett 
jämnt och rikligt lager. Fördela jämnt. På starkt sugande underlag måste eventuellt mer 
medel strykas ut.

Torka noggrant bort allt överskott inom 20 minuter. Låt det inte torka in – när det torkat 
kan det inte längre avlägsnas.

Ytterligare information Produkten tränger in i ytan och bildar en tunn film i porerna. Filmen förhindrar att vatten- 
och oljebaserad smuts tränger in i underlaget. Ytans utseende förändras mycket lite eller 
inte alls. Medlet ger ingen glans. En mindre färgförändring kan förekomma. Testa på en 
mindre yta om du är osäker.

Torka bort medlet från icke sugande underlag, t.ex. glaserade keramiska plattor, med en 
duk.

Impregneringen ger ett fullgott skydd efter 24–48 timmar. Skydda underlaget mot vatten, 
olja och annan smuts under denna tid.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Anteckningar:

Knauf Expert 
Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771 - 611 610
Hemsida: www.knaufexpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012

Underlag: Underlaget ska vara fullständigt torrt innan behandling med Knauf Marmor & Granit 
Impregnering. Avlägsna eventuella orenheter med lämpligt rengöringsmedel, t.ex. 
Knauf Marmor & Granit Byggrengöring.


