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PCB FORSEGLING ER AFGØRENDE FOR EN  
SUCCESFULD PCB RENOVERING 

 
11 GODE GRUNDE … 

Der er mange gode grunde til at vælge SPS produkterne, når en PCB-holdig   
overflade skal forsegles: 

  
 

        
 

 

• Gennemtestet med en effekt på +95% og anvendt i dansk byggeri gennem mere end 10 år 

• Lav MAL-kode: 0-3, brugervenlig og miljørigtig 

• Er ikke epoxy baseret, kræver ikke epoxy kursus og substituerer brugen af epoxy 

• Ingen opløsningsmidler, ingen blødgørere, ingen konserveringsmidler 

• Arbejdet kan udføres på én dag, hærdetid mellem hvert lag er kun 30-60 min. 

• Gennemhærdningstid på 24 timer bidrager til en stærkt forbedret projektøkonomi 

• Fås i klar og kan tones 

• Kan overmales og er kompatibel med de fleste fliseklæbere, fugemasser, lakker o.lign. 

• Hæfter på mineralske og malede overflader, træ, glas, kunststofffer m.fl. 

• Kan anvendes inde og ude ved temperaturer helt ned til 1° C 

• Som de første i Norden har TWO opnået anerkendt klimamærkning med PCB forseglingsprodukt 

 
SPS serien er specifikt udviklet til indeklima problematikker, er dansk udviklet og produceret.  
Alle vore produkter er fremstillet med størst muligt hensyn til bruger og miljø. 
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9200 RUST-O-THANE® 
 

 

 

Vandbaseret Satin Polyurethan 
 

Resistent overfor sprit, spritgel og alm. sprit 
Ingen mattering. Ingen farveændring  
Særdeles holdbar og UV-resistent, gulner ikke 
Vandbaseret, lugtsvag 
Slidstærk og ridsefast 
Som topmaling på epoxy og acrylmalinger 
Også til gulve og vægge 
Alle RAL- og NCS farver samt klar lak 

GODKENDT 
I TEST: 

RESISTENT 
OVERFOR 

HÅNDSPRIT  
SPRITGEL 

ALM. SPRIT 
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PCB FORSEGLING ER AFGØRENDE FOR EN 
SUCCESFULD PCB RENOVERING

11 GODE GRUNDE …
Der er mange gode grunde til at vælge SPS produkterne, 

når en PCB-holdig overflade skal forsegles:

4  Gennemtestet med en effekt på +95% og anvendt i dansk byggeri gennem mere end 10 år
4  Lav MAL-kode: 0-3, brugervenlig og miljørigtig
4  Er ikke epoxy baseret, kræver ikke epoxy kursus og substituerer brugen af epoxy
4  Ingen opløsningsmidler, ingen blødgørere, ingen konserveringsmidler
4  Arbejdet kan udføres på én dag, hærdetid mellem hvert lag er kun 30-60 min.
4  Gennemhærdningstid på 24 timer bidrager til en stærkt forbedret projektøkonomi
4  Fås i klar og kan tones
4  Kan overmales og er kompatibel med de fleste fliseklæbere, fugemasser, lakker o.lign.
4  Hæfter på mineralske og malede overflader, træ, glas, kunststofffer m.fl.
4  Kan anvendes inde og ude ved temperaturer helt ned til 1° C
4  Som de første i Norden har TWO opnået anerkendt klimamærkning med PCB forseglingsprodukt

SPS serien er specifikt udviklet til indeklima problematikker, er dansk udviklet og produceret. 
Alle vore produkter er fremstillet med størst muligt hensyn til bruger og miljø.

SPS PRIMÆR – PCB  SPÆRRER
4  Højteknologisk diffusionsspærrer specielt designet til at stoppe afgasningen af PCH-

holdige bygningsdele/overflader med størst mulig hensyntagen til bruger og miljø.

4  Til forsegling af PCB fra både stærke primære kilder og svage tertiære kilder. Til alle 
mineralske overflader, maling, træ og glas både ude og inde.

4  SPS Primær kan anvendes af alt teknisk personale og kræver ikke særligt certifikat 
eller epoxykursus.

SPS PRIMÆR – PCB  SPÆRRER - VINTER
4   Samme høje barriereegenskaber som SPS PRIMÆR, men hærder ved temperaturer 

helt ned til 1° C. 

4   Dette betyder en meget længere og mere fleksibel periode for forseglings- og 
saneringsarbejder.

4   Verdens eneste PCB forsegler, der kan anvendes i vinterhalvåret og på overflader, der 
er koldere end 10° C - uden ekstra omkostninger!

SPS SEAL TRACE©
4  Unikt sporstof fremstillet til at teste effekten af forseglede PCB-holdige overflader.

4  Ved at anvende SPS SEAL TRACE© inden forsegling med SPS PRIMÆR kan effekten 
af forseglingen til enhver tid måles.

4  Giver sikkerhed og tryghed og bidrager til en stærkt forbedret kvalitetssikring.

4  Kan benyttes på alle typer overflade. 

4  Markedets eneste sporstof til PCB forsegling.

SPS RADON BLOCK – RADONSIKRING
4  Højteknologisk spærrer mod radon, helt fri for epoxy og opløsningsmidler.

4  Stopper effektivt radon.

4  Kan rulles eller pensles på f.eks. kældergulve, vægge eller lofter og spærrer  
dermed for gennemtrængning af radon.

4  Kan overmales og er kompatibel med bl.a. fugemasse og fliseklæber. 


