
F Ö R  E N  H Å L L B A R  Y TA

Högpresterande impregneringsmedel för skydd av sten, betong och keramikgolv.
• Skydd mot vatten och olja
• Djupt färgintensifierande
• Långtidseffekt

Lämplig för porösa och mindre porösa material.
För inom- och utomhusbruk.

T E K N I S K T D ATA B L A D

Produktbeskrivning
Faceal Wetlook Intense är ett högpresterande impregne-
ringsmedel som skyddar sten och betonggolv och ger en 
finish med wetlook. Wetlook Intense tar fram djupet i golv-
meterialet.

Faceal Wetlook Intense är mycket hållbar och har en långva-
rig effekt. 
Faceal Wetlook Intense ger också ett vatten-, olje- och 
fettavvisande skydd samt skydd mot fläckar. Det skyddar 
varaktigt behandlade material och förebygger föroreningar, 
hushållsfläckar och nötning. 
En yta behandlad med Faceal Wetlook Intense kommer att 
vara enklare att sköta och kommer att skyddas genom åren.

Egenskaper
Faceal Wetlook Intense är ett vattenbaserat organiskt binde-
medel. Den förstärker och fräschar upp mineraliska materi-
als färger och ger dem ett långvarigt skydd. 
Den förhindrar migrering av vätskor och smuts i golvmeteri-
alet, förbättrar materialets beständighet mot frysnings- och 
upptiningscykler. 
Faceal Wetlook Intense är genomsläppligt för vattenånga 
och låter underlaget andas. För att förlänga effekten kan 
nya lager strykas på utan borttagning av tidigare lager. Det 
kännetecknas också av låg förbrukning och mycket låga 
utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC), vilket gör det till 
en miljövänlig produkt.

Användningsområden
Faceal Wetlook Intense kan strykas på både inomhus och 
utomhus på vertikala och horisontella ytor som är mer eller 
mindre porösa såsom natursten, keramiska kakelplattor, ter-
rakotta, tegelstenar, tegelpannor, betongpannor och betong, 
marmor, granit, rekonstituerad sten, etc.
Faceal Wetlook Intense kan strykas på både vid nybyggna-
tion och som del av en renovering.
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Tekniska data
Densitet:        1,03 ± 0,02
pH-värde:       -
Färg:        Vitaktig
Vattenlöslighet:       Ej löslig
Flyktiga organiska ämnen (VOC):     < 160 g/L
Utsläpp av flyktiga organiska ämnen inomhus enligt ISO 16000: Klass A+
Fysikaliskt tillstånd vid 20°C:     Vätska
Flampunkt:       40°C
Kokpunkt:       180°C
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Behandling
Förbehandling: stryk på på en yta som är ren, dammfri, fettfri 
och torr. 
Före påstrykning av Faceal Wetlook Intense: ta bort alla fläckar. 
Stryk inte på under regn eller vid mycket varmt väder. 
Påstrykning: skaka behållaren väl före användning. Används 
outspädd, späd inte ut eller blanda med andra produkter. Ge-
nomför ett preliminärt test.

Första steget: stryk på produkten i ett fint lager. Stryk inte på för 
mycket och avlägsna all överbliven produkt före torkning. 
Det behövs bara en mycket liten mängd av produkten. 
Låt den tränga in så att det inte mer är någon produkt på ytan.

Andra steget: stryk bort och polera.
Efter 10 minuter: stryk grundligt av och polera den behandlade 
ytan med en mikrofiberduk. 
På stora ytor: arbeta i zoner för att undvika att gå på produkten 
vid avstrykning. 
Stryk på ett extra lager vid behov för att förstärka effekten av 
vått utseende. 

Torktid: 24 timmar 
Optimal effekt: efter 7 dagar
Påstrykningsredskap: roller eller pensel för akrylfärg. 
Avstryknings- och poleringsredskap: luddfri mikrofiberduk

Åtgång
Åtgången beror på materialets porositet. 
Sifforna nedan ska bara användas som riktlinje: 
Porösa material: 10 till 20 m2/kg. 
Material med låg porositet: 20 till 35 m2/kg.

Rengöring av utrustning
Rengör alla verktyg och all utrustning med vatten omedelbart 
efter användning.

Behållarstorlekar
5-liter.

F Ö R  E N  H Å L L B A R  Y TA

NYTA AB Vilanvägen 3, 757 52 Uppsala  Telefon: 018-21 00 93  E-post: hans@nyta.se

Uppdaterad: 2020-05-08
Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Nyta AB inte kan ge någon garanti för 
uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

Lagring
Produkten kan förvaras i oöppnad originalförpackning i 12 
månader från tillverkningsdatum. Förvaras på en torr plats med 
temperatur mellan  +5°C och +25°C.seglade originalbehållaren. 
Håll produkten skyddad från frost och värme; lagringstempera-
turen bör vara mellan +5°C och +30°C.

Rekommendationer
Ytan bör rengöras först med vatten eller rengöringsmedel med 
neutralt pH-värde. Beroende på golvets användning och slitage 
kan ett nytt lager av produkten strykas på för att fräscha upp 
ytan. Avfettning av ytan i förväg är då nödvändig.
Stryk av produkten grundligt. Annars finns det risk för ökad 
halka, när golvet är vått.
Använd ej på icke-porösa material, vattentätade, polerade och 
kristalliserade material.
Använd ej på terrakotta som redan har behandlats med vax, 
linolja eller olja.
Skydda omgivande material innan påstrykning. 
Substratets temperatur måste vara mellan 10°C och 25°C.
Stryk inte på under regn eller vid mycket varmt väder.
Det våta utseendets intensitet varierar efter materialets natur 
och kvaliteten på ytans förbehandling. Produkten kan ge en 
varierad effekt på grund av materialtypen och skillnader i denna 
sammansättning.
Stryk inte på på ytor som är i långvarig eller permanent kontakt 
med vatten.

Hälsa och säkerhet
Andningsskydd: bär en ABEK-respirator.
Handskydd: bär handskar av gummi med fluor.
Hudskydd: bär lämpliga skyddskläder. 
Ögonskydd: bär skyddsglasögon som sitter väl åt.
Vid sväljning: Framkalla inte kräkning. Kontakta en läkare eller 
specialist.

Not: Det berörda säkerhetsdatabladet för respektive produkt 
måste efterlevas. Om det inte finns tillgängligt, vänligen kontak-
ta NYTA AB.
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