
FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Dato, revidert : 29.09.20 Side 1 av 2 

 

 

 
 

 
SurfaPore M 

SurfaTech AS 
Luramyrveien 69 - 4313 Sandnes 
51 59 51 00 - post@surfatech.no 

 
 

 

BESKRIVELSE OG BRUKSOMRÅDE 
SurfaPore M er en avansert vann- og oljeavstøtende impregnering for overflater av flis/fug, polert betong, 
naturstein, granitt, marmor, skifer o.l.  

Den er svært diffusjonsåpen (pustende), samtidig som den gjør underlaget vann- og oljeavstøtende. SurfaPore M 
danner ingen film, men gir en usynlig beskyttelse av underlaget. Den er miljøvennlig og vannbasert, UV-resistent, og lett 
å påføre. SurfaPore M har lang levetid og reduserer faren for algevekst, grønske og groe. 

Benyttes på bad, kjøkken, fliser, fuger, terrasser, benkeplater, gangbaner, uteområder etc. 

 

BRUKSMÅTE 
Underlag: 
Påføringsmetode: 
Tynner: 
Oppbevaring: 
Transport: 
Innemiljø/emisjon: 

 

Underlaget skal være rent og tørt. 

Pensel, rull eller sprøyte. 

Vann 

Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn. 

Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk. 

Produktet er beregnet til innendørsdørs eller utendørs bruk, og 

brukes i godt ventilerte rom. 
 

 

 

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA 
Det er utarbeidet Produktdatablad og Sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet. 
Se www.SurfaTech.no 
Produktet inneholder: < 0,1 g/l VOC. 

 
 

VEDLIKEHOLD 
Renhold: Til vanlig rengjøring anbefales SurfaTech Dagligrent. Til periodisk grovrengjøring 

anbefales Desalin AM, Sopp- og grønskefjerner, for overflater forurenset med grønske 
og svertesopp, eventuelt DeSalin C for vanskelig forurensing. Følg bruksanvisningen på 
produktet. 

Intervall:   Impregneringen vil over tid brytes naturlig ned av mekanisk påvirkning og værpåvirkningen og vil 
variere etter lokale forhold. Rebehandling må derfor gjøres etter behov, og når funksjonen 
reduseres. Områder utsatt for hyppig vask, slitasje, trafikk, samt spesielt værutsatte områder krever 
normalt hyppigere reimpregnering enn mindre belastede områder. 

 
 

AVFALLSHÅNDTERING 
Produktet klassifiseres som ikke farlig avfall ihht. EC regulativ 1272/2008/CLP, med senere oppdateringer og 
tilføyelser. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Emballasje og produkt leveres til godkjent mottak. 

 

 

REPARASJONER/ SKADER 
Eventuelle reparasjoner og skader bør utbedres med samme produkt. Det må dokumenteres at det er samme 
type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Etter reparasjon av underlaget påføres produktet som 
beskrevet i produktdatablad, slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger.  
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ANVENDT FARGE: Sett inn fargekode/nummer og navn på fargen 

 

     

Sett inn fargekode/nummer og navn på fargen 

 
 

MALERARBEIDET UTFØRT AV: 
 

Navn :  

Adresse :  

Telefon : Mobil : 
 

 

E-post : Dato: 
 

 
 
 
 

Impregneringen, SurfaPore M,  er brukt på følgende områder : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annen informasjon: 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver 
og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes 
under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet 
enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre 
generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er 
skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data 
uten forutgående beskjed. Impregnering kan betraktes som 
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, 
temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere 
informasjon. 


