
NowoSeal SB er en solventbaseret imprægnering som er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi, der trænger dybt ind i selv hårde overflader som 
f.eks. granit og marmor, men kan også bruges til alle mineralske overflader hvor man ønsker beskyttelse mod indtrængning af vand, olie, fedt fra grillen, 
ketchup, rødvin etc. Beskytter desuden mod smuds og alger. 
NowoSeal SB har selvrensende egenskaber, som minimerer vedhæftning af pletter, grønne belægninger og oliepletter.
Den behandlede overflade danner ikke film, er fuld diffusionsåben og farveløs efter endt behandling.

Farve:    Farveløs 
Tørretid:    Ca. 1-2 timer ved 20 gr. (60% relativ fugtighed). Færdsel bør først ske efter ca. 6 timer, trafik først efter minimum 24  
   timer. Gennemhærdet efter 6-8 døgn ved 20 gr. 
Rækkeevne:   Ca. 2-12 m2/liter afhængig af underlagets sugeevne. 
Påføring:    Pensel, malerrulle eller lavtrykssprøjte. 
Fortynding:   Klar til brug, må ikke fortyndes. 
Rengøring:   Rengøres i terpentin umiddelbart efter brug. 
Emballage:   25 ltr.  
Holdbarhed: 2  4 måneder i original ubrudt emballage 
Opbevaring:   Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn 
Malkode (93):   00-1. 
VOC:    VOC-MAX: 15 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/c (OB)): 430 g/l.

Hent seneste sikkerhedsdatablad på www.nowocoat.dk for yderligere information.

TEKNISKE DATA

PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE

HIGHLIGHTS & EGENSKABER  

ANBEFALING 

Ved nyere overflader mindre end 1 år gamle, skal man stadig huske at sikre sig, at de er tørre og fri for urenheder, inden imprægneringen foretages.
Overflader ældre end 1 år skal rengøres grundigt med højtryksrenser, og slutteligt desinficeres med Neutralon. Herved kommer du i dybden og fjerner 
snavset inden du igen forsegler den med NowoSeal SB. Overfladen skal være ren og tør, før der påføres NowoSeal SB.

• Plet, smuds, fedt, olie og vandafvisende 
• Hindrer indtrængning af vand/fugt i materialerne
• Forlænger overfladens levetid med mange år
• UV bestandig 
• Farveløs 
• Diffusionsåben 
• Hæmmer udviklingen af alger og andre grønne belægninger og forhindrer frostsprængninger. Overflader behandlet med NowoSeal SB er nemmere        
    at vedligeholde og rengøre.

Foretag altid et prøveopstrøg på et lille et test område, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes, at 
produktet ikke må påføres glas og vinduer af nogen art, da dette kan medføre mattering af samme.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de 
rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og 
dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 05.24.2019.
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