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Oglaserad 
Klinker

Rengöring efter sättning:
Beroende på hur smutsigt underlaget är kan PCI Grovrent Intensiv användas utspätt 
med max. 10 delar vatten. 
Applicera produkten i ett täckande lager med sprejflaska eller borste. Låt verka i några 
minuter.
Bearbeta ytan med en golvmopp eller borste beroende på hur smutsigt underlaget är.
Avlägsna resterna från ytan och skölj med rikliga mängder vatten. På större ytor kan
produkten appliceras med en gummiskrapa och sugas upp med en vattendammsu-
gare. 

Impregnering:
Underlaget ska vara rent och torrt före behandlingen.
Applicera outspädd PCI Impregnering med en roller av skumplast eller en pensel i ett
tunt, täckande skikt. Om ytterligare ett lager appliceras ökar det verkningsgraden.
Använd dock inte så stor mängd PCI Impregnering att produkten inte kan absorberas 
av underlaget. Arbeta nedifrån och upp på väggar.
Låt verka i minst en timme och avlägsna därefter överskott av impregneringsmedlet
med en torr, absorberande trasa. Om produkten har torkat kan filmen avlägsnas med 
en trasa fuktad med PCI Impregnering eller bensin. Polera direkt med en ren och torr 
trasa. Lämna ingen hinna.
Torktiden är 3–4 timmar. Under denna tid får ytan inte beträdas eller utsättas för fukt.
Full effekt uppnås efter 24 timmar.
PCI Impregnering får inte sprejas på. Inandning av sprejångorna är hälsofarligt. Använd 
skyddshandskar under arbetet.

Underhåll:
Vanliga golvmoppar, trasor eller rengöringsmaskiner kan användas.
För normal rengöring
Dosering: 50 ml PCI Klinkertvätt till 8–10 l vatten. Blanda angiven mängd med varmt
vatten och rör om noga. Tvätta därefter golvet som vanligt och låt torka. Ytan ska inte
eftertvättas med vatten.
För hårt smutsade ytor
Dosering: Använd outspädd PCI Klinkertvätt. Låt verka en kort stund och efterbehandla
därefter med en golvmopp eller borste. Eftertvätta med rent vatten.
Produkten är mycket effektiv och kan eventuellt göra högglanspolerade ytor matta. 
Testa därför produkten på en diskret plats före användning.
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