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Brugsanvisning.

SINNOFLOOR CW 2in1
Silikat baseret forstærkning - og syrebeskyttende overfladebehandling til alle beton, cement, tegl og
andre mineralske overflader inde og ude: Optimal beskyttelse mod kemisk stres, olie, væsker,
saltvand og efflorescence. Sinnofloor CW 2in1 er oleophobic, hydrophobic, and antistatisk.
Forsegler små revner og sprækkeri, er diffusionsåbent, let at påføre og lugtløs. Radon kan ikke
trænge gennem et behandlet gulv.
Det forudsættes at overfladen er fuldstændig ren, og tør inden behandlingen begyndes.
Sinnofoor CW 2in1 er færdig til brug, påfør 1-2 lag med 5 minutters mellemrum, vådt i vådt.
Brug pensel, rulle, kost eller sprøjte til arbejdet. Det er vigtigt at første lag virkelig mætter overfladen,
så den ikke kan suge mere.
Overfladen genbehandles 1 eller flere gange efter den ønskede beskyttelsesgrad.
(se teknisk datablad).
Sinnofloor CW 2in1 må ikke komme i berøring med aluminium. Er uden mærkningspligt,
miljøvenligt, CO2 neutral og UV bestandig.
Selvom produktet er uden mærkningspligt, skal det omgås med samme omhu og forsigtighed,
som ved alle andre kemikalier. Opbevares udenfor børns rækkevidde.
Temperatur ved behandling fra +5° til + 55° C. Efter behandlingen skal overfladen beskyttes
mod regn og andre miljøpåvirkninger i mindst 24 timer.
Fuld hærdning efter et par dage, afhængig af temperaturen.
Efter brug skal værktøjet straks rengøres i vand.
Der skal bruges min.0,1l. pr. m2. Ønskes en meget høj beskyttelse kan der påføres flere lag.
Undgå at sprøjte eller dryppe på andre emner der ikke skal behandles. Skulle det ske, rengøres
straks med vand.
Fremtidig rengøring består af lette og skånsomme midler, eller bare vand. Sinnofloor CW 2in1
behandlede overflader kan efterbehandles hvor der er et meget kraftigt slid, primært på gulve og
trapper.
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Større revner og sprækker kan forsegles med Sinnodur 2K fleksibel.
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