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ANVENDELSESOMRÅDE
• Letter og fremskynder rengøringen og overfladehygiejnen
• Forbedrer materialets modstandsdygtighed over for snavs
• Bevarer materialets oprindelige udseende

FORDELENE
• Giver en forlænget beskyttelse
• Kan anvendes udendørs og indendørs
• Stor rækkeevne
• Ændrer ikke materialets oprindelige skridsikkerhed (test udført iht. metoderne 

B.C.R.A. og ASTMC 1028-2007).
• Danner ikke overfladefilm
• Modstandsdygtig over for UV-stråler og gulner ikke

BRUG
Skal ikke fortyndes: Produktet klar til brug. 
Påføringsvejledning Påføring efter nedlægning af ny flade: 
1. Vask gulvet grundigt med DETERDEK PRO (cementfuger) eller CR10 (epoxyfuger). 
2. Påfør STOP DIRT på en ren og tør flade på en ensartet måde med et egnet 
påføringsværktøj (rulle eller poleruld eller pensel). 
Ekspertens råd: I betragtning af produktets store rækkevne skal der kun påføres på 
et mindre område af gangen - ca 2-3 m². 
3. Polér herefter overfladen med mikrofiberklud eller polermaskine. 
4. Fjern det overskydende produkt helt inden for 10 minutter enten manuelt, eller 
med børstemaskine, ved brug af en mikrofiberklud. 
5. Efter mindst 12 timer skal rester af produktet fjernes med ren mikrofiberklud, , før 
den behandlede overflade kan betrædes. 
Påføring på ikke-behandlede flader, der skal opfriskes: 
1. Vask gulvet grundigt med PS87 PRO og/eller DETERDEK PRO. 
2. Når overfladen er tør, påføres STOP DIRT iht. ovennævnte anvisninger. 

Advarsel:
Produktet kan genopfriske materialets eller fugernes oprindelige farve. Test 
forudgående evt. på en løs flise, eller et ikke-synligt sted.
Udluft rummet under brugen.
Påfør ikke på polerede fliser med mat finish.

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

ADVARSLER
• Dette er et opløsningsmiddelbaseret produkt. Sørg for at udlufte lokalet under 

påføringen.
• 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
500ml: kasse med 12 stk.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:

Fliser med struktur, naturfliser, 
blankpolerede fliser:

op til 70 m²

Rækkeevnen er vejledende og forstås i forhold til lag og 
afhænger af materialets egenskaber.

ANTISNAVS FLISER MED STRUKTUR, NATURFLISER, 
BLANKPOLEREDE FLISER

STOP DIRTSTOP DIRT
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