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PARA QUE SERVE
• Protege e reaviva a cor natural das pedras naturais polidas e não polidas 

(envelhecidas, bujardadas, flamejadas, serradas, etc.).
• Penetra em profundidade no material, protegendo-o contra os agentes 

atmosféricos e contra as manchas orgânicas facilitando sua eliminação.
• Ideal para proteger e valorizar bancadas de casa de banho e cozinhas, mesas, 

decorações, etc..
• Ideal para interiores e exteriores.

AS VANTAGENS
• Proporciona um efeito reavivante a todos os acabamentos das pedras naturais.
• Para interiores e exteriores.
• Não fica amarelado, resiste aos raios UV e a sua proteção tem uma longa 

duração no tempo.
• Seu rendimento é muito elevado.
• Oculta pequenas imperfeições superficiais do granito (magrosidades).
• Não cria película superficial e respeita o acabamento e textura do material.
• As superfícies tratadas são adequadas para o contato com os alimentos.

COMO SE UTILIZA
Não se diluí: pronto para usar. 

Aplicação: Aplicar STONEPLUS em material limpo e seco, com uma tricha, uma 
esponja ou outro aplicador similar. Massageie durante a aplicação com uma 
esponja ou pano para favorecer a penetração. Remover (não mais que 10 minutos 
da aplicação) completamente os residuos superficiales de produto com pano seco 
ou papel absorvente. Após 8 horas, a superfície é transitável. Para obter uma 
tonalidade maior, em material muito absorvente, aplicar várias demãos do produto, 
esperando 8 horas entre elas. Manutenção: Solução diluída de CLEANER PRO. 

PARA USO PROFISSIONAL: em superfícies verticais, aplicar com pulverizador 
impregnando bem o material e usando o DPI apropriado, conforme indicado na 
ficha de segurança. 

Atenção:
Depois de tratado com STONE PLUS, o material não pode retornar ao seu estado 
original: verifique o efeito de tonalização em uma pequena área.
Em alguns materiais colocados em exterior, é aconselhável reaplicar o produto 
anualmente para manter o efeito estético ideal.
Não protege contra ataques ácidos.
Não aplicar o produto no caso de se prever chuva.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente 

integra.

Embalagens
375 ml.: caixas de 12 unidades.
1 litro: caixas de 6 unidades.
5 litros: caixas de 4 unidades.

RENDIMENTO
Com um litro de produto podem tratar-se:

Pedra polida 30/50m²

Pedra rústica 15/25m²

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

PROTEÇÃO 
HIDRO-OLEOREPELENTE 

EFEITO REAVIVANTE

PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS, MÁRMORE 
E TRAVERTINO, GRANITO

STONEPLUSSTONEPLUS

STONEPLUS penetra em profundidade no material, protegendo contra as 
manchas orgânicas por um longo tempo, reaviva a tonalidade se criar 
pelÍcula e sem amarelecer. Resiste ao raios UV. 


