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Wicanders ClicSeal
– forebyggelse mod vandskade
Brugsvejledning
Sørg for god ventilation under arbejdet med ClicSeal. Undgå kontakt med øjne og hud. Brug beskyttelsesbriller og
handsker. Vask hænder før pauser samt ved endt arbejde.
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Fer

ClicSeal kan anvendes til forsegling af sam
linger i alle Wicanders clic-gulve, for at beskytte
kernen mod nedtrængende fugt eller vand.
Dette er vitalt især i forbindelse med gangarealer, køkkener eller andre steder, hvor der kan være risiko for mere
fugt end normalt. Hvis gulvet ikke forsegles i samlingerne, er der risiko for nedtrængning af fugt, hvilket kan få
gulvets kerne til at svulme op og spænde over tid.

1. Påfør ClicSeal hele vejen på oversiden af feren
i en sammenhængende streg på både langside og endestød før brædderne samles.
Not
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V
 igtigt! Lad ikke ClicSeal blive tør – læg brædderne med det samme!

3

ClicSeal behøver ikke at blive brugt på hele gulvfladen,
men kan bruges i de områder, hvor der er risiko for væske
på gulvet.
ClicSeal kan anvendes på alle Wicanders clicgulve.
ClicSeal har en lav viskositet, der også gør det muligt at
udføre en forsegling ved stramt konstruerede systemer.

Rækkeevne
En tube Clic Seal rækker til 9 m² gulv.

Indhold
ClicSeal er lavet af en blanding af voks, olier og harpiks,
derfor forbliver forseglingen fleksibel. Ved eventuelle skader kan d
 et beskadigede gulv nemt fjernes og erstattes.

2. Under samlingen af brædderne sørges der for, at overskydende masse altid trænger ud på oversiden. På den
måde sikres en fuldstændig tæt samling.
3. Efter maksimalt 15-20 min. trækkes den overskydende
masse ganske enkelt af overfladen. Eventuelle rester kan
gnubbes af med en finger eller fjernes med en plastic
spartel.
Bemærk! Efter længere tids forløb kan tørre rester fjernes
med almindelige husholdnings opløsningsmidler.

Læs også sikkerhedsdatablad for ClicSeal. Klik her.

Når ClicSeal anvendes som beskrevet på vejledningen, sikres en permanent tætning, og den klæber ikke sammen.
Gulve, der ifølge producentens oplysninger egner sig til
omlægning, og som er tætnet med ClicSeal, kan dermed
afmonteres uden at beskadige samleprofilerne og lægges
igen.
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