
F Ö R  E N  H Å L L B A R  Y TA

Högpresterande produkt för yttätning av mineralgolv såsom betong och keramiska plattor.
• Vatten- och oljeavvisande
• Med wetlook med olika glansvärden
• Vattenbaserad
 
Lämplig för porösa byggnadsmaterial såsom natursten, betong, och terrakotta.
För inom- och utomhusbruk.

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

Produktbeskrivning
Faceal Wetlook erbjuds i tre olika glansvärden: Glossy, flat 
och super flat.
 
Faceal Wetlook-produkterna är unika produkter för vat-
ten- och oljeavvisande behandling av golv och alla porösa 
byggnadsmaterial såsom natursten, betong, terrakotta, etc, 
både inom- och utomhus.
 
Faceal Wetlook är en miljövänlig vattenbaserad produkt och 
fri från silikon. Den skyddar alla porösa material mot inträng-
ning av vatten samt olja och skyddar därför mot fläckar.
Faceal Wetlook är en yttätningsprodukt med hög prestan-
da, samt att underlaget förblir genomsläppligt för luft och 
vattenånga.
 
Faceal Wetlook ger golvet en effekt med glansigt, halvmatt 
eller matt utseende och förstärker materialets ursprungliga 
färg. Dessutom är den fullständigt beständig mot nötning och 
UV-strålar och missfärgas inte under tidens gång.

Egenskaper
Faceal Wetlook är ett lösningsmedelsfritt vattenbaserat 
fluorerat akryliskt bindemedel.
Den kan appliceras på horisontella ytor både inomhus och 
utomhus; den underlättar underhållet av behandlade ytor.

Faceal Wetlook förebygger inträngning av vatten såväl som 
olja; den skyddar ytan mot fläckar och smuts och hindrar 
tuggummi från att klibba fast på ytan. Den skyddar också 
mot frostsprängning.

Faceal Wetlook är beständig mot UV-strålar (missfärgas 
inte), nötning och repor.
Den är biologiskt nedbrytbar till över 80 %, ej brandfarlig och 
färdig att användas.

Användningsområden
Skyddar polerad eller kristalliserad marmor, polerad granit 
och alla jämna och lätt porösa mineralytor (i synnerhet kisel/
krithaltiga material med låg porositet).
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Tekniska data
Densitet:       1,01 ± 0,02
pH-värde:      8,5 ± 0,5
Färg:       Vitaktig
Vattenlöslighet:      Löslig
Lukt:       Ingen
Flyktiga organiska ämnen (VOC):    < 53 g/L
Vattenångpermeabilitet enligt DIN 52615 och EN ISO 7783-2: 94 % ± 5 %
 

FACEAL WETLOOK 
ARTNR: flat finish (2131), glossy finish (2132), 
super flat finish (2136) 
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Behandling
Skaka behållaren väl under 5 minuter före användning och 
testa den på ett diskret ställe eftersom styrkan av wetlook va-
rierar beroende på underlag. I vissa fall kan underlagets friktion 
förändras vid påstrykning av produkten.
Använd faceal Wetlook outspädd. Använd roller eller mopp för 
att stryka på produkten på en ren, dammfri och torr yta.
Faceal Wetlook måste strykas på i två eller tre omgångar.
Det första vattentätande lagret kan spädas ut med 20 till 30 % 
vatten. 
För den första omgången: Stryk på produkten över hela 
underlaget. Arbeta in produkten i ytan och låt den torka (15 till 
30 minuter) - tidslängden beror på materialets porositet och 
temperatur - stryk sedan på de följande lagren oblandade.
För en ännu högre glans och för att följa de specificerade 
förbrukningsmängderna kan ett tredje lager strykas på efter en 
timmes torktid.
Torktid innan gång på ytan är tillåten: 24 timmar
Optimal effekt nås efter 5 till 7 dagar. Stryk inte på i regn eller 
vid stark hetta.
Omgivnings- och yttemperaturer måste vara åtminstone +10 °C

Åtgång
Värdena nedan är avsedda som vägledning:
6 till 8 m2 / liter.

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

Behållarstorlekar
1- och 5-liters behållare

Lagring
Hållbarhetstid: 12 månader vid lagring på torr plats i den för-
seglade originalbehållaren. Håll produkten skyddad från frost 
och värme; lagringstemperaturen bör vara mellan +5°C och 
+30°C.
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Rekommendationer
Endast ytor som nyligen har rengjorts från föroreningar och 
saltutslag får behandlas.
Späd inte ut eller blanda produkten med andra produkter. I 
vissa fall kan underlagets friktion förändras genom påstrykning 
av produkten.

Testa alltid på ett diskret ställe först.

Hälsa och säkerhet
Skydd av andningssystemet: Inget specifikt skydd av luftvägar-
na erfordras, när produkten används under normala behand-
lingsförhållanden med lämplig ventilation. 
Vid arbete i slutna utrymmen rekommenderas det att bära en 
skyddande andningsmask med kolfilter.
Skydd av händer: Bär handskar.
Skydd av huden: Det behövs ingen speciell klädsel eller hud-
skydd under normala användningsförhållanden.
Skydd av ögonen: Bär skyddsglasögon.
I händelse av förtäring: Framkalla inte kräkning. Kontakta en 
läkare eller specialist.
 
Not: Det berörda säkerhetsdatabladet för respektive produkt 
måste efterlevas. Om det inte är tillgängligt, vänligen kontakta 
NYTA AB.

Produktkod: supermatt finish: 2136, matt finish: 2131, glansig 
finish: 2132


