
SurfaPaint Top Sealer er en vannbasert høykvalitets nano-forsegler,
til overflater av betong, naturstein og andre porøse mineralske over-
flater. Den er designet som en nano-akryl emulsjon, med meget god 
vedheft og penetrasjon, som gir en hard og slitesterk overflate.
SurfaPaint Top Sealer gir en silkematt til blank overflate, alt etter antall
påføringer. 2 påføringer gir en silkematt overflate, og 3 påføringer til-
nærmet halvblank. Behandlingen vil ikke flasse eller gulne over tid. 
SurfaPaint Top Sealer danner en gjennomsiktig overflate, som beskytter
fra vann- og oljebaserte flekker, til groe fra mikroorganismer. Enkel 
påføring og kort herdetid gjør SurfaPaint Top Sealer til et allsidig og 
effektivt produkt. 

 

SurfaPaint® er et registrert varemerke for NanoPhos SA 
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Beskrivelse:
Premium betong- og 
natursteins-forsegler.

Produkt:
SurfaPaint Top Sealer.

Fordeler:

 

Emballasjer:
1L, 3L og 10Liter

SurfaPaint Top Sealer behandlet overflate ble påført rødvin, kaffe, olje og vann. 24 timer 
senere ble flekkene vasket lett bort med rent vann og tørkepapir.

Etter rens kun med vann:Kaffe, olje, rødvin og vann:

SurfaPaint 
Top Sealer

Naturstein- & betongforsegler for 
beskyttelse og fargeforsterkning.

• Beskytter/forbedrer overflaten
• Beskytter mot olje- og vann- 
inntrenging og forenkler renhold
• Gulner ikke
• Meget god penetrering
• Meget gode heftegenskaper
• Gir matt til halvblank over-   
flate, fra 2 til flere påføringer.
• Fargeforsterker på mørkere 
overflater
• Enkel påføring
• Kort herdetid.
• Vannbasert og luktfri 

Bruksområder:
• Horisontale og vertikale over-
flater, inne og delvis ute. Fra 
naturstein til betong. Som 
foreksempel:
• Benkeplater i betong
• Overbygde uteplasser i 
naturstein/betong
• Garasjegulv
• Skifer/granittgulv 

Bruksanvisning: 
Overflaten må være ren og tørr.
Påfør 2 strøk, 3 strøk gir en blank-
ere overflate. 1 time mellom strøk
Påføringsmetode: Pensel, rulle
eller sprøyte. Tynnes med 20%
vann til naturstein/flis. 
Støvtørr etter 1 time. 
Bruksklar etter 24 timer
Temperatur ved påføring: 5-35 C.
Forbruk: 8-10 m²/L, avhengig av
overflatens porøsitet.
Må ikke utsettes for harde på-
kjenninger de første 5 døgn etter
påføring.




