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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

HVA BRUKES DET TIL
• Flekk- og smussbeskyttelse med “våt effekt” for flater av upolert naturstein, 

upolerte agglomerater og terrakotta.
• Hindrer at flekkene absorberes og gjør det lettere å fjerne smusset.
• Spesielt egnet for utendørs bruk, men kan også brukes innendørs.
• Hindrer støvdannelse på overflaten.

FORDELER
• Miljøvennlig vannbasert behandling.
• Høy motstandsdyktighet mot slitasje.
• Værbestandig.
• Flasser ikke av og gulner ikke.
• Gjør videre vedlikehold enklere.
• Endrer ikke terrakottaens frostbestandighet (UNI EN ISO 10545-12).
• Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir 

LEED-poeng.
• Produktet er sertifisert A+ i henhold til French VOC regulation.
• Produkt i overensstemmelse med:

- French CMR components
- AgBB
- Belgium regulation

BRUKSMÅTE
Ingen fortynning: klar til bruk. 
Påføring: Rist før bruk. 
Bruk en pensel eller en mopp og påfør WET ECO jevnt på en tørr og ren overflate. 
Fugene må også fuktes godt. Etter 2-3 timer påføres et nytt strøk på samme måte. 
Vent i minst 12 timer før overflaten tas i bruk. 
Vedlikehold: Fortynnet løsning av CLEANER PRO. 

Advarsel:
På overflater med lavt vannoppsug (skifer, Botticino- og Carrara-marmor) anbefales 
det å fortynne produktet med vann (1 liter produkt i 1 liter vann).
Må ikke benyttes til polerte flater. Benytt ikke produktet utendørs hvis det er meldt 
regn.
Produktet kan ikke påføres materialer som har problemer med fukt nedenfra.
Ved dårlig påføring, og når det er nødvendig med en grundig rengjøring, fjernes 
WET ECO med NOPAINT STAR.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.
• For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig 

måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av 
ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet i 
underlaget.

Pakningsstørrelser
1 liter: kartonger á 12 stk.
5 liter: kartonger á 4 stk.

DEKKEVNE
Forbruk 1 liter:

Upolerte natursteiner og agglomerater 10/20 m²

Terrakotta 7/20 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

FARGETONENDE 
BESKYTTELSE MED 

VÅT EFFEKT

UPOLERTE NATURSTEINER, UPOLERT 
AGGLOMERAT, TERRAKOTTA, TUFFSTEIN

WET ECOWET ECO

Hindrer støvdannelse på overflaten. WET ECO tåler trafikk og kan brukes 
på uteområder med biltrafikk samt i grill- og kjøkkenområder.


