LEJON KEMI
SPC Impregneringsmiddel
Lejon Kemi SPC impregneringsmiddel er et effektivt vannbasert og langtidsvirkende middel for
impregnering og overflatebeskyttelse og inneholder ikke perfluorerte stoffer (PFAS). Middelet gir
en vann-, olje-, sot- og smussavvisende overflate. Kan påføres de fleste materialer som tåler vann.
Kan brukes både innen- og utendørs for beskyttelse av betong, stein, gips, glasert teglstein,
rustfritt stål, aluminium, tre, fliser, lakkerte og malte flater samt tekstiler som f.eks. båtkalesjer,
sitteputer, markiser, møbeltekstiler, biltekstiler, verneklær (verneklær for brannmannskap) m.m.
Middelet motvirker smuss og underletter rengjøringen av behandlede flater betraktelig.

Bruksanvisning
Rengjør grundig flaten som skal behandles. Fordel middelet på en tørr, ren flate med sprøyte, børste
eller pensel. La det tørke i minst 30 minutter og påfør deretter ett lag til. Produktet er
gjennomherdet etter ca. ett døgn i +20 °C. Ved svært porøse overflater kan det være behov for opptil
tre strøk for best mulig beskyttelse. Viktig! Middelet skal ikke påføres ved fare for frost
(minusgrader) eller på flater som er kaldere enn +5 °C.
Impregnering av verneklær i vaskemaskin
Still vaskemaskinen inn på programmet for impregnering av verneklær.
Dosering ca. 1,25 dl per plagg/sett (f.eks. overall eller jakke og bukse).
La plaggene tørke i romtemperatur eller i tørketrommel/tørkeskap ved maks. 50 °C.
OBS! Dekk til vinduer og speil for å unngå tilsmussing av disse. Før maling av behandlede flater skal
middelet fjernes grundig, enten ved å slipe eller ved å rengjøre med et alkalisk rengjøringsmiddel
(f.eks. fasadevask).

Miljøinformasjon
Flaske, dunk, fat og etikett er framstilt av polyeten/polypropen og kan gjenvinnes gjennom
kildesortering for hard plast. Produktene inneholder ikke perfluorerte stoffer (PFSD).

Irriterer huden. Kan gi alvorlig øyeirritasjon.
Bruk beskyttelse for hender og øyne. Unngå å puste inn damp eller
spray. VED KONTAKT MED HUD: Vask med mye vann. Ta av tilsølte
klær. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Ta eventuelt ut kontaktlinser dersom det går lett. Fortsett
å skylle. Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege.
Inneholder: Polysiloksandispersjon 15 - 30 % i vann.

Fare
Forpakninger

Beskyttes mot frost
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