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Stenförsegling
Effektivt specialimpregnering med färgfördjupning

Användningsområde:  » Knauf Stenförsegling kan användas på alla sugande och opolerade naturstenar 
    och naturstensprodukter som marmor, granit, skiffer, kalksten, terrazzo, sandsten 
    och betongplattor.

 » Kan användas inom- och utomhus.

Produktegenskaper:  » Knauf Stenförsegling tränger in i porerna, bildar en sidenmatt skyddsfilm och 
ger ytan en djupare färg.

 » Gör underlaget tåligare och lättare att underhålla.

 »  Lämplig för många naturstenar och naturstensprodukter, t.ex. betongplattor, ter
     razzo, marmor, kalksten, skiffer o.s.v. 

 »  Bruksfärdig.
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Tekniska specifikationer: Användningstekniska data

Stenförsegling Produktinformation
December 2012

Knauf Stenförsegling

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +10°C till +25°C, undvik direkt sol

Torktid/gångbar: ca. 60 minuter

Förtunning:   förtunnas ej 

Åtgång: ca. 10–20 m² per liter

Temperaturbeständighet: –

Materialtekniska data

Bas: akrylater, kolväten 

Densitet: 0,81 g/cm3

pH-värde: -

Lukt: svag bensindoft

Utseende: färglös, klar

Hållbarhet: ca. 48 månader

Förvaring: torrt, svalt och frostfritt i väl försluten 
originalförpackning

Förpackning: 1 000 ml plåtflaska med barnsäker kork

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Stenförsegling 1000 ml
267733 / 4006379079759
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Avfallshantering

Produktrester: Knauf Stenförsegling innehåller organiska lösningsmedel. Får inte hällas 
i avloppet. Rester lämnas till godkänd avfallsplats eller mottagningsstation. Tomma, 
rena förpackningar lämnas till återvinning.

Avfallskod: EAK 20 01 13

Säkerhetstekniska data

ADR/RID: Förpackning: kartong med 10 st 1-liters-
flaskor. 

Märkning UN 3295 (av tillverkaren).

Transportinformation: ej klassad som 
farligt gods.
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Arbetsanvisning: Applicera medlet jämnt med lammullsroller eller pensel. Använd rena verktyg. Undvik 
skumbildning och pölar. Arbetsgången påminner om målning. Låt torka i ca. 60 minuter 
innan underlaget beträds.

Ytterligare information Inte lämpligt för kakel, klinker eller mycket finslipade, polerade, oporösa och hårt trafike-
rade underlag. Testa på en mindre yta om du är osäker. 

Applicera endast ett tunt lager på slipade underlag.

Vid användning utomhus är det viktigt att underlaget är fritt från restfukt och eventuell 
fukt i sprickor (risk för mjölkvita missfärgningar). Begränsad hållbarhet (ca. 1–2 år). Behand-
lingen kan upprepas vid behov.

Använd inte på ytor som är känsliga för lösningsmedel (t.ex. målade ytor och plast).

Produkten kan avlägsnas med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, t.ex. pen-
seltvätt och vaxborttagning.

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 måste vara rent, torrt och klart att behandlas.


