STONETECH® GROUT RELEASE

DS-213.5-0218

Applicera STONETECH Grout Release innan på stenytor för att enkelt avlägsna fogrester från ytan.






FUNKTIONER/FÖRDELAR
Förenklar rengöringen efter fogning
Mottverkar att fogen fläckar ytan
Vattenbaserad formula
Inomhus och utomhus

TILLVERKARE
LATICRETE EUROPE S.R.L .
Via Viazza 1° Tronco nr 19
41043 Formigine (MO) – Italy
Ph. +39 059557680
info@laticreteeurope.com






ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Bänkskivor
Stänkytor
Golv
Väggar

EXPECTED WEAR

DS-213.5-0218
Rekomenderade ytor
Natursten, murverk och betong som:
 Marmor
 Kalksten
 Travertine
 Skiffer
 Sandsten
 Tumlad sten
Inte rekommenderad för användning på keramik,
porslin eller tät (låg absorptionsförmåga) sten.
Storlekar och artikelnummer.
300 ml, 6-pack
1 liter, 6-pack
5 liter, 4-pack
Teoretisk täckning
 Upp till 41 m2/Lit, beroende på ytans porositet
och beskaffenhet.
Hållbarhet
Fabriksförpackad, förseglad, behållare håller i två (2)
år vid förvaringstemperaturer mellan 10°C och 32°C.
Att tänka på
Läs alltid Säkerhetsdatabladet innan användning.
TEKNISKA DATA
Fysiska beståndsdelar
Form
Färg
Lukt
pH
Flampunkt

Torktid

Genomhärdad

Vätska
Färglös
Svag
12
> 110.0 °C
4 timmar innan fogning

Torktiden påverkas av utrymmets/ytans temperatur,
luftfuktighet och ventilation. Detta kan påverka
torktiden avsevärt.
APPLICERING
Ytförberedelser
Läs hela etiketten innan användning. Används endast
som angivits i texten. Testa alltid på en liten dold yta
för att säkerställa vilka verktyg som skall användas
och hur resultatet blir. Se till att ytan är ren, torr och fri
från lösa partiklar. Yttemperaturen skall vara mellan
10 – 26°C. Undvik hud och ögonkontakt med
vätskan. Använd lämpliga skyddsglasögon, handskar,
långärmad tröja och heltäckande byxor när produkten

används. Säkerställ att utrymmet är välventilerat
under hela applicerings-processen, tills ytan är torr.
Håll barn och husdjur borta från ytan tills den skall tas
i bruk.
Beskrivning
1. Maskera alla ytor som inte skall behandlas.
2. Applicera ett jämt lager STONETECH® Grout
Release med en lackstrykare, pensel, roller eller
lågtrycks spruta.
3. Tillåt STONETECH Grout Release att suga in i
ytan under 5-15 minutes.
4. Torka upp all kvarvarande Grout Release från
ytan. Låt inte överflödigt vätska pöla eller torka
på ytan. Applicera inte för mycket.
5. Tillåt ett minimum om 4 timmars torktid innan
fogning.
6. Efter fogning avlägsnas överskott av fogmassa
från ytan. Tillåt inte fogen att torka helt innan
avlägsning.
7. Rengör verktyg med vatten.
8. När fogen är genomhärdad förseglas hela ytan
med lämplig STONETECH Impregnering. Följ
tillverkarens råd för härdningstid.
Rengöring
Rengör alla verktyg med vatten efter användning.
UNDERHÅLL
Rengöringsprodukter med högt pH (basiska) och lågt
pH (syror), ammoniak baserade produkter samt
produkter med slipmedel i behövs inte för dagligt
underhåll. Detta kan i många fall skada STONETECH
impregneringen och i och med detta påverka skyddet
mot fläckar. För regelbunden rengöring av
behandlade ytor används med fördel en pH neutral
rengörare, som STONETECH Stone & Tile Cleaner.
För svåra fläckar kan STONETECH KlenzAll Cleaner
användas tillsammans med skurnylon eller en styv
borste med långt skaft.
Att tänka på: Innan användning av rengöringsmaterial
på kakal, sten etc testa alltid på en dold yta eller på
en lös kakelplatta. För att säkerställa önskat resultat.
För mer information läs TDS 262 Stone and Tile Care
Guide.
TECHNICAL SERVICES
Technical Assistance

DS-213.5-0218
Information is available by calling the LATICRETE
Technical Service Hotline:
Toll Free: +1.888.786.6343, ext. 2
Telephone: +1.203.393.0010, ext. 235
Fax:
+1.203.393.1948

TECHNICAL SERVICES
Technical assistance

For information contact: +39 0187 897470
info@laticreteeurope.com

Teknisk information och säkerhetsdatablad
För att erhålla
säkerhetsdatablad
www.mppc.se

teknisk
besöks

M&P Paint & Coatings AB
August Barks Gata 1
421 32 Västra Frölunda
Tel: +46 31 773 80 71

information och
vår
hemsida.

