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LÖSNINGSBASERAD TVÅKOMPONENTSSEALER 
SOM ÄR 100% VATTENTÄT OCH ANPASSAD 
FÖR SÄRSKILT UTSATTA YTOR 
   

Sealer Extreme är en lösningsbaserad tvåkomponentsssealer av polyuretan. Dess komposition 

är perfekt för att skydda golv, väggar och möbler som är beklädda med Microcement Base, 

Microcement Sense och Microcement 3K. 

 

Det här är en sealer som inte gulnar och står emot solens UV-strålar. Den är särskilt utvecklad 

för tuffa miljöer så som restauranger, kontor, butiker, utomhus m.m. Fungerar även utmärkt i t ex 

badkar och pooler. Ger överlägset skydd. 

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  
   

 

Sealer Extreme används som ett ytskydd för ytor beklädda med Microcement Base, 

Microcement Sense och Microcement 3K. Kan användas på alla ytor inomhus och utomhus, 

även i pooler. 

 

 

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR 
 

 

 7,5 kg (5 kg komponent A och 2,5 kg komponent B) 
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ÅTGÅNG 

 

 

0,15 kg per kvm, baserat på två påstrykningar. 

 

 

 

LAGRING / HÅLLBARHET 
 
 

Använd inom 6 månader. 

 

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

 

 

UNDERLAG 
 
 
Underlaget skall vara torrt och rent, fast, dammfritt och rent från lösa bitar, smuts, fett m.m.  

 

 

 

ÖPPEN-TID 
 
 
45 minuter. Blanda därför endast tillräckligt för 1 påstrykning åt gången.  

 

 

 

FÖRBEREDELSER 
 
 
Säkerställ att temperaturen i rummet där appliceringen utförs och i underlaget är mellan 10°C till 

25°C. Applicera endast inomhus. Säkerställ en god arbetsbelysning och att andra 

byggnadsarbeten som kan orsaka damm eller andra föroreningar inte utförs samtidigt. Kontrollera 

att du har tillräckligt med Sealer Extreme för att täcka hela ytan. 
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BLANDNING 

 
 
Använd en väl rengjord hink eller liknande. Skaka behållarna väl innan blandning. 

 

Blandningsförhållande Exempel 

2 delar komponent A 

1 del komponent B 

1000 g komponent A 

500 g komponent B 

 

 

Tips! Blanda genom vägning och använd en köksvåg eller liknande med minst 2 decimaler. 

 

Häll i båda komponenterna i hinken.  Rör långsamt om i hinken ca 2 minuter. Sätt på ett lock eller 

liknande och vänta 10 minuter. Rör sedan långsamt om igen i ca 2 minuter. 

 

 

 

APPLICERING 
 
 
Använd en nylonroller av hög kvalitet och kort lugg, 7-10 mm. Rolla ut sealern vått-i-vått och 

undvik att gå över samma yta flera gånger. 

 

I svåråtkomliga utrymmen kan en pensel användas.  

 

Vänta ca 4 timmar tills första påstrykningen har torkat och rolla därefter ut ytterligare ett lager. 

 

Direkt efter att sealern har applicerats ser den glansig ut med efter torktiden kommer den att ge 

ett elegant, matt/satin uttryck. 

 

Viktigt! Om 24 timmar eller mer går mellan bägge påstrykningarna av sealer, eller om ytan känns 

knottrig – slipa av den lätt för hand med ett mycket fint slippapper (minst P220, helst finare).  
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 RENGÖRING AV ROLLER 

 
 
Vi rekommenderar att du använder en ny roller för varje påstrykning av Sealer Extreme Satine. 

 

 

EFTERÅT 
 
 
Efter 24 timmar kan du försiktigt beträda ytan. 

 

Vänta 7 dagar med att möblera ytan, sätta på golvvärme, lägga ut mattor, belasta ytan, spilla på 

ytan eller städa av ytan. 

 

 

RENGÖRING & UNDERHÅLL 
 
 
Använd ett milt och PH-neutralt rengöringsmedel. Testa nya rengöringsmedel på en mindre synlig 

yta. Med fördel kan Clean & Care användas som både rengör effektivt samt lämnar ett lager med 

polymer mikropartiklar som underhåller och stärker ytan och därmed förlänger livslängden. 

 

 

TEKNISKA EGENSKAPER 
 
 
 

Torktid Ca 4 timmar vid rumstemperatur 20°C 

Torr att beröra 2 timmar 

Antal lager 2 

Färg Färglös 

Glansighet Satin 

Diffusionsöppen Ja 
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Öppen-tid 45 minuter 

För inom-/utomhusbruk Ja, för båda 

 
 
 

 

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.  

 

 

Komponent A 

 Mycket brandfarlig vätska samt ånga 

 Kan orsaka allvarlig ögonirritation 

 Använd skyddsglasögon, andningsskydd, skydd för kläder, 

skyddshandskar samt ansiktsskydd  

 Om ögonirritationen kvarstår bör sjukvård uppsökas 

 Förvara utom räckhåll för barn 

 Kan orsaka dåsighet eller yrsel 

 Frekvent kontakt med hud kan orsaka torrhet eller sprickor 

 Förvara utom räckhåll för barn 

 Får ej användas i närhet av värme, gnistor, öppna lågor eller heta ytor. 

  

 

Komponent B 

 Mycket brandfarlig vätska samt ånga 

 Kan orsaka andningsirritation 

 Kan orsaka allergisk hudreaktion  

 Kan ha långvariga och skadliga effekter på vattenlevande 

organismer 

 Innehåller icocyanater. Kan ge allergisk reaktion 
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 Undvik att andas in damm, rök, gas, dimma, ånga eller spray 

 Använd skyddsglasögon, andningsskydd, skydd för kläder, skydds- 

 handskar samt ansiktsskydd 

 Uppsök sjukvården eller ring giftinformationscentralen om du känner dig illa 

 Förvaras i en väl ventilerad lokal med locket tätt stängt 

 Förvara utom räckhåll för barn 

 

 

 

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 

 


