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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

HVA BRUKES DET TIL
• Oppfriskende impregnering.
• Beskytter og fremhever den opprinnelige fargen til naturstein som er polert, slipt, 

ubearbeidet og med antikkeffekt.
• Trenger dypt inn og hindrer at materialet suger til seg smuss.

FORDELER
• Gir en fargetoningseffekt på alle finisher.
• Produkt med meget lave VOC-utslipp. Bidrar til LEED-poeng i henhold til den 

amerikanske og italienske protokollen.
• Vannbasert miljøvennlig behandling
• Ettersom produktet er vannbasert tåler det restfuktighet, og kan dermed påføres 

få dager etter førstegangsvask. Behandlingen utføres på kort tid.
• Frisker opp også fugene, gulner ikke, danner ikke overflatehinne og er 

motstandsdyktig mot UV-stråler.
• Er ikke filmdannende.
• De behandlede overflatene er egnet for kontakt med næringsmidler.

BRUKSMÅTE
Ingen fortynning: klart til bruk Påføring STONEPLUS ECO påføres tørt og rent 
materiale med en pensel, svamp eller annet slik at det trenger helt inn. Gni produktet 
inn med en svamp eller en klut slik at det trenger inn. Fjern alt overflødig produkt. 
Overflaten kan tas i bruk ca. 4 timer etter påføringen. Hvis det finnes rester på 
overflaten, fjernes dette ved å gni med en klut fuktet med STONEPLUS ECO. For 
bedre beskyttelse, anbefaler vi å fullføre behandlingen med MP90 ECO XTREME 
innen 4 timer. 
Ordinært vedlikehold: CLEANER PRO fortynnet 1:200. 

Advarsel:
Når natursteinen er blitt behandlet med STONE PLUS ECO, kan den ikke 
reverseres til den opprinnelige tilstanden. Prøv fargetoneeffekten på et lite område 
før du behandler overflaten.
Benytt ikke produktet utendørs hvis det er meldt regn.
Beskytter ikke mot syreangrep.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

ADVARSLER
• Ved innendørs bruk må du sørge for god ventilasjon, slik at produktet tørker 

raskere.
• Må oppbevares kjølig og tørt.
• For å kunne behandle et utendørs gulv, må det være lagt på fagmessig måte 

og oppfylle alle gjeldende krav, som for eksempel at gulvet har riktig helling, 
ekspansjonsfugene er utført korrekt, bakken er perfekt isolert og at underlaget 
er frostbestandig.

Pakningsstørrelser
1 liter: kartonger á 6 stk.
5 liter: kartonger á 4 stk.

DEKKEVNE
Forbruk 1 liter:

Polert naturstein 30/50 m²

Ubearbeidet naturstein 15/25 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

BESKYTTELSE OG GLANS NATURSTEIN, MARMOR, GRANITT

STONEPLUS ECOSTONEPLUS ECO

STONEPLUS ECO trenger dypt inn i materialet og beskytter det i lang tid 
mot vann- og oljeholdig skitt. Frisker også opp fugene, gulner ikke og er 
motstandsdyktig mot UV-stråler.


