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ANVENDELSESOMRÅDE
• Beskytter og fremhæver den originale farve på blanke, glatte, rå og 

antikbehandlede natursten.
• Trænger dybt ned i materialet og beskytter det mod vand- og olieholdige pletter 

og snavs.
• Ideelt til vindueskarme, bordplader, rosetter og dekorationer.
• Perfekt til inden- og udendørs brug.

FORDELENE
• Opfrisker farverne på alle former for finish.
• Til inden- og udendørs brug.
• Gulner ikke, tåler UV-stråler og beskytter i lang tid.
• Lang rækkeevne.
• Fjerner ujævnheder i granit.
• Danner ikke overfladefilm.
• De behandlede overflader er egnede til kontakt med fødevarer.

BRUG
Skal ikke fortyndes: klart til brug. 

Påføring: Påfør STONE PLUS på tørt og rent materiale med en pensel eller et andet 
redskab. Gnid under påføring med en klud for at hjælpe produktet med at trænge 
ind og fjern det overskydende produkt helt. Overfladen kan betrædes efter 8 timer 
For at opnå en større toning, skal der påføres flere lag af produktet mindst 8 timer 
efter hinanden. 
Vedligeholdelse: fortyndet CLEANER PRO. 

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG: På lodrette overflader anbefales det at sprøjte det 
på (airless-system). Påfør, indtil der ikke kan absorberes mere produkt, og anvend 
passende værnemidler, som anvist i sikkerhedsdatabladet. 

Advarsel:
Når stenen er behandlet med STONE PLUS, kan stenen ikke vende tilbage til sin 
oprindelige tilstand: Test toningseffekten på et lille stykke.
På nogle materialer der er lagt udendørs, anbefales det at påføre produktet en 
gang om året, for at bevare en optimal genopfriskende æstetisk effekt.
Produktet beskytter ikke mod syreangreb.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 0°-30° C
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
• Brugen af en stor børste er tilladt, hvis materialet er intakt i alle dets dele.

Pakker
1 liter: kasse med 6 stk.
5 liter: kasse med 4 stk.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:

Blanke sten 30/50m²

Rå sten 15/25m²

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”

VAND- OG OLIEAFVISENDE 
GENOPFRISKENDE 

BESKYTTELSESMIDDEL
STEN OG MARMORSPLIT, MARMOR, GRANIT

STONEPLUSSTONEPLUS

STONEPLUS trænger dybt ned i materialet og beskytter det i lang tid mod 
vand og olieagtigt snavs. Genopfrisker også fuger, gulner ikke og er 
modstandsdygtig over for UV-stråler.




