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 Satin Finish Surface Wax 

 

Vattenbaserad vax med satineffekt.   
Endast för inomhusbruk. 

 
Appliceras efter impregnering med Natural Finish Stone sealer för 

en mer slitstark yta. Kan poleras för ytterligare glans. 

Rekommenderas till både ytbehandling samt eftervård. 

Satin Finish Surface Wax ska ej användas enkom utan endast som 

top coat efter applicering med Natural Finish Stone Sealer.  

 Bruksanvisning 

 
Förberedelse: Ytan som skall behandlas måste vara fri från smuts 

och damm samt torr och ren från eventuella fogrester. Innan 

applicering måste ytan som ska behandlas vara torr i minst 24H. 

Om detta inte efterföljs finns det risk att Satin Finish Surface Wax 

inte uppnår full hårdhet samt torkar ojämnt och inte blir transparant. 

Applicering: 
 
Appliceras med mjuk trasa (mikrofibertrasa) eller planstrykare.  
Fördela önskad mängd i en separat behållare. Doppa 
trasan/planstrykaren i behållaren och vrid ur. Applicera jämnt i 
vågrät riktigt över ytan utan att gnugga. Låt första lagret torka i 
minst 1 timma. Ytterligare lager appliceras i lodrät riktning (max 6 
lager). 
 
Produkten bör ej överappliceras då detta kan orsaka oestetisk 
uppbyggnad och produkten kan förlora sin styrka. Hårdnar efter 1 
timma men uppnår full styrka och blir vattenavvisande först efter 3 
dagar. Om du är osäker, testa på en provplatta för att fastställa rätt 
appliceringsmetod samt hur många lager som behövs (1–6 lager). 
 

 Åtgång per m2  

 

 1 L 

Uppskattad åtgång  20-30m² (1-3 strykningar) 

   Eftervård 

 

Ytan rengörs regelbundet med EcoProtec Natural Stone and 

Porcelain Aftercare Cleaner. Vid slitage kan Ecoprotec Satin Finish 

Surface Wax bättras på. 

I vissa fall kan en full upprustning av Satin Finish Surface Wax vara 

nödvändig. I detta fall använd Stone & Tile Intensive Cleaner för 

att avlägsna rester av gammalt lager. Steg två blir att applicera 

Natural Finish Stone sealer följt av Satin Finish Surface Wax. 

 

 Förvaring av produkt 

 

Förvaras svalt, torrt och i frostfri miljö. Hållbarhet på upp till fyra år.  

 Övrigt 
 

Undvik att skaka produkten innan användning. 

 

Om skum uppstår kan detta påverka produktens slutfinish. 

Produkten ska inte användas under extrema väderförhållanden. 

Används ej vid minusgrader. Vid osäkerhet, testa på ett mindre 

synligt område innan applicering av hela ytan. Vi avråder från 

rengöring med starka produkter.  

Notera att Natural Finish Stone Sealer måste appliceras innan 

Satin Finish Surface Wax om plattorna är porösa (t.ex Marrakech 

Design betongplattor).  

Varning: Produkten skall ej användas utomhus eller i våtutrymmen. 

 

 Hälsa, säkerhet & miljö 

 
Innehåller: 1,2-Bensisotiazolinon-3(2H)-ett 
 
Kan framkalla en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig irritation om 

kontakt med ögon. Förvaras utom räckhåll för barn. Undvik kontakt 

med ögon, hud och kläder. Använd skydd för ögon/ansikte, kläder 

och händer vid applicering. 

Om produkten kommer i kontakt med munnen: uppsök vård direkt.  
Vid ögonkontakt: skölj noggrant med vatten, om kontaktlinser 
används ska dessa avlägsnas och därefter fortsatt sköljas med 
vatten. Om ögonirritation uppstår, uppsök vård. 
 

Denna information erbjuds utan garanti. Produkten bör användas med hänsyn till de förhållandena och ytorna som ska behandlas. 

Om du är osäker bör produkten testas på ett mindre synligt område. 
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