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OneProtect Organic Protect är e0 organiskt, 
högvisköst , po lysackar idbaserat semi-
permanent klo0er- och ytskydd för ver>kala, 
ömtåliga och utsa0a ytor. 

Produktfördelar 
• MIljövänlig organisk produkt och VOC-fri 
• Helt osynlig och ingen glans vilket gör den 

idealisk vid applicering på historiska 
byggnader, infärgade fasadsystem och mörka 
fasadobjekt 

• Låg smältpunkt ca 50 grader vilket minimerar 
slitage på underliggande material och färg  

• Fullt diffusionsöppen & UV-resistent 
• Kan även appliceras som e0 1-lagersskydd 

på hårda döda ytor 
• Kompa>bel med OneProtect Oleo 
• Förväntat livslängd ca 3 år  

 
Användningsområde 
Miljörik>gt organiskt semipermanent klo0er- 
och ytskydd för de flesta typer av fasader, sten, 
trä och metallytor där man önskar e0 premium 
skydd som är osynligt.                                              
Utmärkt också som klo0erskydd på bullerplank. 

Bruksanvisning 
Kontrollera ytan som ska skyddas a0 den är 
rengjord från förorening. Vid nymålad yta som 
ska klo0erskyddas behöver färgen härda 1 - 4 
veckor innan applicering. Rör om i produkten 
innan användning. Organic Protect appliceras 
med airless spruta eller roller. Ytan bör ha en 
minimum temperatur på +5 grader. Produkten 
ska appliceras 1 - 2 lager beroende på vilken 
yta det läggs på samt hur långvarigt skydd 
som önskas. 

Vid mycket absorberande stenytor 
rekommenderas a0 fukta ytan lä0 med va0en 
före applicering av Organic Protect.              
Vid applicering av 2 lager ska produkten 
hunnit börja torka upp eYer första 
appliceringen - som vanligtvis tar 30 – 60 
minuter innan nästa lager påförs. Applicera 
andra lagret produkt ”korsvis” och jämna ut 
eventuella rinningar med roller. Tork>den är 
däreYer mellan       1 – 3 >mmar beroende på 
temperatur och yta.  Vid klo0erbor0agning på 
skyddad yta används endast hetva0en och 
högtryck med ca 70 -90 bars tryck och med 
en va0entemperatur på endast 50 - 60 
grader. Anpassa trycket eYer objektet. EYer 
sanering återskyddas den sanerade ytan med 
lika många lager ny produkt som den >digare 
var skyddad med. 

OBS! Utsä0 inte produkten för frost. Rengör 
och skölj igenom appliceringsutrustning väl 
eYer användning. 

Teknisk information        
pH: 6,5 
Organiskt lösningsmedel: 0 
Dosering: Används i  
 koncentrat 
Förbrukning: 0,2 - 0,5 liter/m2 

Maximal lagrings>d:             12 månader i  
 sluten original  
 förpackning 

Förpackningar 
20 liter 
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