
     

       

 

 
HMK S749, Imprægnering – før montering 

 

S749 er et brugsklart imprægneringsmiddel uden opløsningsmiddel, der kan anvendes på bagside og 
sider af fliser eller moduler før montering. S749 begrænser dannelse af forvitring og vandmærker og 
reducerer risikoen for krumning. Det reducerer gennemtrængningen af fugemasse ind i overfladen på 
naturlige og kunstige stenoverflader, mursten, ler og terrakottapaneler. Til indendørs og udendørs 
brug. Gennemtrængningen af fugt reduceres betydeligt, hvilket reducerer risikoen for kemiske 
reaktioner forårsaget af mineraler inde i stenmassen. Ikke alle typer skiferplader kan behandles med 
S749. 
 
Anvendelse: Påfør et tyndt, jævnt lag S749 med en blød pensel eller en rulle med korte fibre på alle 
sider. Sørg for, at overfladen er naturligt afkølet, tilstrækkeligt absorberende, kemisk rengjort og helt 
tør. LAD IKKE PYTTER OPSTÅ! Eventuelt overskydende S749 skal fjernes efter ca. 10 minutter med 
køkkenrulle. Efter tørretid på ca. 30 minutter kan mørtel eller klæbemiddel (mindst klasse C2, i 
overensstemmelse med DIN EN 12004) påføres på de behandlede emner. S749 kan også sprayes på en 
overflade eller bruges i en beholder til nedsænkning. 
 
Afprøv produktet på et skjult område for at vurdere egnethed og dækningsgrad. Brug ikke produktet 
ved temperaturer under 12 og over 25°C. 
 
Vigtigt: Gå ikke på det behandlede område, før det er tørt. 
 
Bemærk: Ved lavt absorberende materialer eller hvis emner lægges på en tyk overflade, bør et tyndt 
kontaktlag af klæbemiddel (mindst klasse C2, i overensstemmelse med DIN EN 12004) påføres på 
bagsiden af emnet for at forbedre klæbeevnen. 
 
Rækkevidde: Ca. 5 til 10m2/liter (påført på alle sider og bagside). 
 
Følg altid HMK's anbefalinger vedr. anvendelse og påføring. 
 
Til intensiv rengøring efter montering og fugning anbefaler vi HMK R155 Grundrens (syrefri). 
For at maksimere beskyttelsen af overfladen anbefaler vi, efter intensiv rengøring, en beskyttende 
behandling som vores HMK S232 Pletstop (V) eller HMK S234 Pletstop. 
 
Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn. 
 
C: Indeholder kaliummethylsilikonat. 
 
Leveringstørrelser: 
1 liter  / 12 stk. pr. kasse. 


