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Produktbeskrivning
Fog Make-Up är avsedd för färgning och uppfräschning av fogar
mellan kakel eller klinkerplattor inomhus. Fog Make-Up är
varmvattenbeständig och är lämplig för fuktiga utrymmen som tex.
kök, toalett och badrum. Fog Make-Up gör att fogen blir mera smuts
och mögelavvisande.
Använd inte Fog Make-Up till icke porösa fogar som ex. silikon eller
epoxy eller till fogar som har behandlats med något vattenavstötande
medel. Fog Make-Up ska heller inte användas till målat kakel,
oglaserade kakel eller klinkerplattor.
Teknisk data

Fog Make-Up är klar att användas och är enkel att applicera tack
vare den praktiska inbyggda svampen.

Behandling
Rengör fogarna noga med Polyfilla Fogrengöring innan behandling.
Skölj av ytan grundligt med vatten och låt torka. Skruva av svampen
från tuben och ta bort förseglingen. Skruva på svampen igen. Skaka
förpackningen innan användning.
Applicera Fog Make-Up på fogarna och gnid in med svampen, låt
torka minst 1 timme, avlägsna Fog Make-Up från plattorna med en
fuktig svamp eller trasa. Vid otillräcklig täckning kan ett andra skikt
appliceras efter 1 timme. För att kunna använda svampen igen måste
den rengöras direkt efter användning med vatten.

Användningsområde: Inomhus
Densitet: 1,73 kg/l
Torktid 23°C 50% RF: 24 timmar. Ytan kan
tidigast skrubbas efter 3 veckor.
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Åtgång: Räcker till en kakelyta på ca 8 m2
Förpackning: 220 ml
Kulör: Vit och grå
Rengöring: Vatten
Förvaras: Frostfritt
VOC: 10 g/l

Hälsa och Miljö
Fogskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge
hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid
otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet
Återförslut öppnad tub väl. Avlägsna färg från svampen innan
rengöring. Använda svamp rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan
lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning
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