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TEKNISK DATABLAD

Prepare & Finish
DEN PERFEKTE KLARGØRING OG FINISH TIL KLÆBEMIDLER OG FUGEMASSER

Rengøring, affedtning og udglatning

Professionel udglatning af alle fugemasser

Kan overmales uden at skulle skylles*

Praktisk emballage med høj effektivitet (Bag-on-Valve)

Anvendelse

Affedtning og rengøring før limning og tætning.

• Fjern så meget løst snavs som muligt med en børste eller klud.
• Sprøjt produktet på overfladen. Ved limning behandles begge overflader.
• Lad virke 30 til 60 sekunder.
• Gnid det snavs, der har løsnet sig, bort med en ren mikrofiberklud.
• Lad produktet fordampe et par minutter før påføring af klæbemiddel eller fugemasse.
 
 Udglatning af samlinger
 

Produkt

Egenskaber

Prepare & Finish er pH-neutral og kan derfor anvendes på alle 
overflader. Kan bruges sammen med alle former for klæbemidler 
og fugemasser og fjerner både fint støv og fedt samt fingeraftryk. 
Rengøring og affedtning med Prepare & Finish sikrer perfekt 
vedhæftning uden risiko for pletter. Udglatning med Prepare & 
Finish sikrer glatte og tætte samlinger, fremskynder hærdningen af 
polymerer og reducerer risikoen for skimmelsvamp på sanitære 
samlinger. Indeholder ingen drivmidler, er biologisk nedbrydelig og 
giftfri.
*Kan overmales uden at skulle skylles, hvis underlaget tillader det.

Anvendelsesområder

Affedtning og rengøring før limning og tætning.
Udglatning af samlinger.
Kan anvendes sammen med f.eks. MS-polymerer, silikoner, 
akrylfugemasser, PU-klæbemidler osv.

Emballage

Prepare & Finish - spraydåse (Bag on Valve) 
400ml 120050257

Tekniske info

• Sammensætning: vandigt kompleks af 
overfladeaktive stoffer og alkoholer.

• Form: flydende.
• Farve: transparent.
• Lugt: karakteristisk.
• Relativ massefylde (ved 20 °C): 1.
• pH: 7 (neutral).
• Forbrug pr. 400ml:

+/- 70 løbende meter (klargøring og finish).
+/- 12 m² (rengøring før limning).

• Lagringsholdbarhed: 24 måneder ved tør, kølig 
og frostfri opbevaring.
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• Fugt spatelen, applikatorværktøjet eller fingeren med Prepare & Finish.
• Udglat samlingen, og fjern overskydende materiale.


