
 – Rengjøring og avfetting av 
overflater for perfekt heft

 – Fjerner smuss, fett 
og fingermerker

 – Glatting og utjevning for 
en glatt og fin overflate

 – Reduserer framvekst 
av mugg og sopp, 
spesielt i våtrom

 – pH-nøytral og derfor trygg 
å bruke på alle overflater

 – Egnet for bruk med alle 
typer fugemasser, som 
MS Polymer, silikon, 
akryl, PU lim, etc.

 – Den inneholder ingen 
drivgasser, er biologisk 
nedbrytbar og helt giftfri

For bruk før og etter fuging

PREPARE 
& FINISH



PRODUKTINFORMASJON | PRePARe & FINISh side 2 av 3

Relekta AS
PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO | Tlf: 22 66 04 00 | Epost: post@relekta.no | tec7.no 26.11.2021 © Relekta AS

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. 
Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er 
veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger 
utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

TEKNISK INFORMASJONEGENSKAPER

BRUKSANVISNING

Prepare & Finish leveres med Bag-on-Valve teknologi. 
Det betyr ingen brannfarlig drivgass og bedre for 
miljøet. Innholdet ligger i en pose som er omkranset 
av komprimert luft, og ved trykk på dysen/ventilen vil 
den komprimerte luften presse posens innhold ut.

Rengjøring før fuging og liming:
1. Fjern alt løst materiale med en børste eller klut. 

2. Spray på og la det virke i 30-60 sekunder. Ved 
liming må begge flater rengjøres. Bruk en 
mikrofiberklut for å fjerne løsnede partikler. 

3. La rester av PREPARE & FINISH fordampe i 2-3 
minutter før påføring av lim eller fugemasse.

Glatting av fuger:
1. Glatting av fuge må gjøres før hinnedannelse 

på fugemassen her begynt. 

2. Spray PREPARE & FINISH på et egnet 
fugeglatteverktøy, og glatt jevnt over fugen. 
Den kan også sprayes direkte på fugemassen, 
men kun et tynt lag, da overdosering vil 
kunne medføre at fugen løses opp. 

3. Hvis omkringliggende overflate tåler det, 
kan fugen overmales uten å skylle vekk 
rester av PREPARE & FINISH så lenge den 
har fått noen minutter på å fordampe.

4. Petroleumsbasert forurensing 
fjernes med TEC7 CLEANER

BRUKSOMRÅDER
PREPARE & FINISH kan brukes på de fleste 
materialer i forbindelse med fuging og 
liming. Rengjøring av organisk forurensing 
og glatting av alle typer fugemasser.

Base: Vannbaserte tensider og alkohol
Farge: Transparent
pH: 7
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kjølig, tørt og 
frostfritt

PREPARE & FINISH er et profesjonelt produkt som 
brukes både før og etter bruk av fugemasse og lim.

Før: Rengjøring og avfetting av overflaten gir perfekt heft 
til underlaget. Den fjerner smuss, fett og fingermerker.

Etter: Glatting og utjevning av lagt fugemasse gir en 
glatt og fin overflate, samtidig som den tetter og lukker 
porer som reduserer framvekst av mugg og sopp, 
spesielt i våtrom. Fuktigheten i PREPARE & FINISH 
vil akselerere herdingen av MS Polymer. Den er pH-
nøytral og derfor trygg å bruke på alle overflater, og 
egnet for bruk med alle typer fugemasser, som MS 
Polymer, silikon, akryl, PU lim, etc. Den inneholder 
ingen drivgasser, er biologisk nedbrytbar og helt giftfri.

Forpakning Art.nr EL-nr. NRF-nr NOBB-nr
  400 ml aerosol T120050 1800931 9511653 60007011
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