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EXTRA HÄRDARE SOM GER EN STARKARE OCH 
TÅLIGARE YTA 
   

Sealer Elite+ är en extra härdare till Sealer Elite som förbättrar de mekaniska egenskaperna, 

ger ökat skydd mot repor och förlänger livslängden. 

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  
   

 

Överallt där man vill ge extra skydd och öka livslängden. T ex: 

 

 Offentliga miljöer 

 Restauranger 

 Kontor 

 Bänkskivor 

 Hallgolv 

 

  

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR 

 

 

 100 gram 

 500 gram 
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 ÖPPEN-TID 

 

 

45 minuter. 

 

 

 

ÅTGÅNG / BLANDNING / INSTRUKTIONER 

 

 

Skaka behållaren väl. 

 

Blanda 0,5 delar Sealer Elite+ i relation till 5 delar Sealer Elite Komponent A. 

 

Förpackningsstorleken 100 gram passar till Sealer Elite 1,2 kg. 

Förpackningsstorleken 500 gram passar till Sealer Elite 6 kg. 

 

 

 

 
 
 

LAGRING / HÅLLBARHET 
 
 

Använd inom 12 månader. 

 

Skall förvaras i torr och sval miljö utan risk för frost. 
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TEKNISKA EGENSKAPER 
 
 
 

Rumstemperatur Mellan +10 - +25°C 

Öppen-tid 45 min 

Färg Mjölkig 

För inom-/utomhusbruk Avsedd för inomhusbruk 

 
 
 

 

SÄKERHET OCH HÄLSA 
 
 
Produkten är avsedd för professionella användare. Läs relevanta produktdatablad, 

säkerhetsdatablad samt läggningsinstruktioner noggrant. Dessa är tillgängliga på 

www.konkral.se. Vid intag, kontakta omedelbart sjukvård, framkalla inte kräkningar. I öppna 

utrymmen krävs inga extra skyddsåtgärder. I stängda utrymmen bör god ventilation tillses.  

 

 Kan orsaka allvarlig ögonirritation 

 Kan orsaka dåsighet eller yrsel 

 Frekvent kontakt kan orsaka torrhet och sprickningar i 

hud 

 Om du uppsöker sjukvård, ha produktbehållaren eller 

säkerhetsdatabladet nära till hands 

 Förvara utom räckhåll för barn 

 Förvara behållaren tätt stängd 

 Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat område 

 Använd skyddshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon, andningsskydd och 
ansiktsskydd 

 Uppsök sjukvård om du mår illa 

 Kasseras som farligt avfall på återvinningsstation 
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FRISKRIVNINGSKLAUSUL 
 
Då det i alla projekt råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Konkral AB inte ansvara för 

annat än den information som lämnas i detta produktblad. Exempel på information och 

förhållanden som ligger utanför Konkral ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) 

innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, 

arbetsutförande och lokala förhållanden.  

 

 

 

TILLVERKARE 
 
 
Konkral AB 

Ystadvägen 22 

214 30 Malmö 

010-195 60 30 

www.konkral.se 

 


