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TUOTEKUVAUS 
FACEAL WETLOOK on kovaa kulutusta ja hankausta 
kestävä pysyvä suoja kivi- ja betonipinnoille. 

Suoja-aine estää öljyjen, rasvojen, veden ja virtsan 
imeytymisen alustaan ja helpottaa purukumin, 
sammaleen, levän, jäkälän ja jään poistoa. 

  

FACEAL WETLOOK antaa kiiltävän/satiinisen ”kastellun 
näköisen” pinnan, joka korostaa materiaalin omaa 
haluttua ominaisväriä. 

FACEAL WETLOOK soveltuu erityisen hyvin 
lattiapinnoille.  

Tuote soveltuu sekä sisä- että ulkotiloihin, vaaka- sekä 
pystypinnoille. 

OMINAISUUDET 
Nanoteknologian avulla luotu vesiohenteinen 
akryylipolymeeri- suoja-aine, joka muuttaa pinnan  

 

pintajännityksen niin alhaiseksi ettei sen lävitse pääse 
imeytymään öljyt, rasvat, lika eikä useimmat 
liuottimet. 

FACEAL WETLOOK on ympäristöystävällinen, 
vesiohenteinen tuote, joka on täysin myrkytön eikä 
sisällä liuottimia tai silikonia. 

FACEAL WETLOOK jättää suojatun pinnan 
hengittäväksi, eikä tuote muuta materiaalin 
paloluokitusta. 

FACEAL WETLOOK on kestävä suoja-aine eikä sitä voi 
poistaa pesemällä. 

EDUT 
Lisää pintojen elinikää. 

Vähentää merkittävästi puhdistuskemikaalien käyttöä. 

Vahojen käyttö on tarpeetonta. 
Antaa suojan rapautumista ja UV-valoa vastaan. 
Ei muuta rakenteiden hengittävyyttä. 



FACEAL WETLOOK              

SOVELLUSALUEET  
FACEAL WETLOOK on kehitetty mineraalipohjaisille, 
huokoisille pinnoille.  

Kaikki luonnonkivet, uusi ja vanha betoni sekä 
keraamiset materiaalit.  

Pysty- ja vaakapinnat, sisällä ja ulkona. 

 

POHJATYÖT 
Pohjatöiden menetelmä riippuu suojattavasta 
materiaalista. 

Kivipinnat pestään puhtaiksi kaikesta liasta joko 
kuumapainepesurilla tai lämpöisellä vedellä ja 
lattianhoitokoneella. Puhdistusaineet valitaan kohteen 
mukaan. Myös uudet pinnat tulee pestä puhtaaksi 
pölystä. 

Betonipinnat joko hiotaan tai pestään kohteesta 
riippuen. Betonipinnoilta tulee poistaa kaikki lika, 
kalkki, betoniliima sekä heikko ainesosa. 

 

MENEKKI 
Menekki riippuu pinnan huokoisuudesta.  

Keskiarvo n. 6-10m
2
 / litra 

 

KUIVUMISAIKA 
Kävely-/pölykuiva: 4-5 h + 20° C 

Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja  

saavuttaa 7 vrk kuluttua.  

Pintaa ei tule kastella ensimmäisen vrk:n aikana. 

 

SUOJATUN PINNAN HOITO 

Suojatut pinnat puhdistetaan materiaalin laadusta ja 
karheusasteesta riippuen valittavalla menetelmällä. 
Faceal - suojattujen pintojen puhdistamiseen 
sisätiloissa riittää useimmiten lämmin vesi ja 
mikrokuituinen siivousväline.  

Vaikeita tahroja voidaan hajottaa myös asianmukaisilla 
kemikaaleilla ja /tai höyryllä.  

Kovan kulutuksen kohteissa pinnat voidaan uudistaa 
hoitokäsittelyllä käyttämällä FACEAL WETLOOKia 
laimennettuna 50% veteen.  

 

 

 

VÄRI 
Tuote on väritön. 
Saatavilla joko SHINY (kiiltävä) tai MATTA versio. 
Värillinen versio saadaan käsittelemällä pinta ensin 
Basic Colorilla (kts värikartta Faceal Color), jonka 
päälle asennetaan FACEAL WETLOOK. (Finlandia-talo) 

KÄYTTÖOHJE  
Suojattava pinta on puhdistettava kaikesta liasta, 
kalkista, betoniliimasta tai muusta irtoavasta 
materiaalista ennen suojausta. 

Suojattavan pinnan on oltava pintakuiva ja pinnan 

lämpötila + 5 °C -  + 30 °C. 

FACEAL WETLOOK on sekoitettava hyvin ennen 
käyttöä. 

Tuotetta levitetään 2 tai 3 kerrosta riippuen halutun 
lopputuloksen kiiltoasteesta.  

Huokoinen pinta:  

1. kerros laimennettuna 10 -20 % vettä. 

2. kerros laimentamaton 

Levitys ruiskulla, telaamalla tai hienolla mopilla.  

Tuotteen annetaan imeytyä ja kuivua 1-2 h riippuen 
pinnan huokoisuudesta ja lämpötilasta. 

Jos halutaan korostaa ”WETLOOK” vaikutelmaa, 
levitetään vielä kolmas kerros. 

Työvälineet tulee puhdistaa välittömästi työn loputtua 
runsaalla vedellä.  

Suosittelemme aina koealueen tekemistä.  

Pintakuiva 4 –5 h  + 20° C 

Kemiallisesti vahva 7 vrk:n jälkeen.  

Vältettävä veden käyttöä tuoreella pinnalla. 

VARASTOINTI 
Säilyvyys + 5

0
 C – + 30

0
 C  

avaamattomassa astiassa 12 kk. 

KÄYTTÖTURVALLISUUS 

Ainetta ei ole luokiteltu haitalliseksi, mutta 
suosittelemme asianmukaisten suojavälineiden 
käyttöä.  

HENGITYS: Sumulle tarkoitettu hengityssuojain. 
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. 

SILMIEN SUOJAUS: Käytettävä asianmukaisia 
silmäsuojia. 

KÄSIEN SUOJAUS: Käytettävä suojakäsineitä. 

IHON SUOJAUS: Käytettävä suojahaalaria tai vastaavaa 
suojavaatetusta. 

NIELEMINEN: Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys 
lääkäriin. 

 

Lisätietoja: 
uudenmaan@pintasuojaus.com • UUDENMAAN PINTASUOJAUS KY • Naarkoskentie 9, 07560 Pukkila 
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