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BESKRIVELSE 
Universal Sealer er en porefyldende, vandafvisende forsegler til nye eller eksisterende Contec Coating overflader, samt 

andre sugende cement-baseret overflader. Universal Sealer kan bruges i kombination med CC Sealer PU TOP men kan 

også bruges alene som en diffusionsåben løsning. Universal Sealer kan anvendes ufortyndet, hvor overfladen vil fremstå 

med glans efter tørring. Ønskes en mere mat overflade kan Universal Sealer fortyndes med vand 1:1, eller man kan 

afslutte med CC Sealer PU TOP.  

 

NB! Ved iblanding af vand nedsættes produktets tæthed. Universal Sealer må ikke benyttes fortyndet eller uden 

afslutning med CC Sealer PU TOP i vådrumszoner. Universal Sealer kan bruges på både ny-udlagte og tørre overflader. 

 

Produkt Information: 

 

Egenskaber: 

- Vandbaseret, fri for opløsningsmidler 

- Vandafvisende 

- Lav farveintensivering 

- Øger glansen let 

- Filmdannende 

- Kan bruges inde og ude 

- Diffusionsåben 

- Let at påføre 

 

Anvendelse: 

- Contec Coating overflader 

- Cement-baseret overflader 

- Poleret og ikke-poleret betongulve 

- Betonbaseret produkter 

 

Omrystes grundigt før brug. Universal Sealer påføres i et jævnt, tyndt lag med en malerrulle. På større områder kan der 

anvendes en ’airless’ malersprøjte (0,3mm dyse) eller ved brug af en anden passende sprøjte. Undgå ”løbere” på 

lodrette overflader. Tørretiden er typisk 1-2 timer. Der påføres normalt minimum to lag. Andet lag kan påføres når det 

første lag er tørt, efter ca. 1-2 timer. Undgå direkte sol, støv og/eller snavs under påføring. For at se og vurdere den 

endelige effekt, anbefales det at man laver et mindre testareal. Beholderen skal lukkes tæt, hver gang du har haft 

produktet i brug. 

 

Forbrug: 

Poleret overflader: Typisk. 30 - 40 g/m² 

Ikke-poleret overflader: Typisk. 40 - 80 g/m² 

Ny-udlagt beton: Typisk. 80 - 100 g/m² 

 

Overfladetemperaturen skal være mindst 10°C og maks. 30°C. Værktøj skal rengøres grundigt med vand umiddelbart 

efter brug. Når produktet er tørret, kan dette næsten ikke fjernes. 
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Indhold: 

Indholdstilstand: Væske 

Farve:  Hvid (hærder farveløs op) 

 

Lagring: 

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Må ikke opbevares i frost eller direkte sollys. Lagertemperaturen må ikke overstige 

30° C. 

 

Levering: 

Universal Sealer leveres i 1 L og 5 L bøtter. Ved større mængder kan det leveres i 25 L dunke. 

 

 

 

 

 

 
OBS! Alle tekniske anbefalinger og detaljer, som er angivet i denne produktbeskrivelse, er baseret på vores nuværende kendskab og erfaring med 
produkterne. Alle informationer skal derfor betragtes som vejledende. Enhver, som har til hensigt at anvende produktet, skal sikre sig at produktet er 
egnet til den påtænkte anvendelse. Da vi imidlertid ikke har kontrol over, hvorledes produkterne blandes, udlægges samt under hvilke betingelser de 
hærder, kan vi på ingen måde gøres ansvarlige for tab eller skade under anvendelsen af produkterne. Vi bærer kun ansvaret for produkternes kvalitet 
ved leveringen fra vores lager.  

 

Den seneste version af produktets tekniske datablad, kan findes på www.conteccoating.dk 

file:///C:/Users/Jacob%20Serwin/Desktop/www.conteccoating.dk

