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ANVENDELSESOMRÅDE
• Ideelt til behandling og vedligeholdelse.
• Beskytter matte natursten (kalksten, skifer osv.), rød stentøj, uglaserede klinker 

og forskellige former for terracotta.
• Anbefales til behandling af gulve i: Skifer, rekonstruerede sten og cementfliser.
• Ideel til vedligeholdelse af marmor og natursten med børstet finish.

FORDELENE
• Produktet er selvpolerende men kan genpoleres for at genskabe eller øge 

blankheden.
• Tre funktioner i en: beskytter, behandler og giver gulvene den flotteste finish.
• Ny original satin “look”.
• Ideelt til elegante gulve: understreger overfladernes skønhed.
• Nemt at påføre og maksimal rækkeevne.
• Danner ikke lag med vedligeholdelse.

BRUG
Blandingsforhold: kan anvendes ufortyndet eller fortyndet afhængigt af behov. 
Påfør et ensartet lag af produktet med poleruld eller et andet egnet redskab på et 
tørt og rent gulv. Påfør, efter en time, yderligere et lag på tværs i forhold til det første 
lag. Gulvet kan betrædes efter ca. en halv time. Hvis blankheden ønskes forøget, 
køres gulvet over med en almindelig polermaskine eller poleruld. 
Til vedligeholdelse: Fornyelse af blankheden (hver 2-3 måned): efter rengøring 
af overfladen med en fortyndet opløsning af CLEANER PRO (1:200), påføres SATIN 
ved at fortynde 500 ml. af produktet i 5 liter vand. Hvis du der ønskes en højere 
glans, skal du påføre det med polermaskine eller poleruld, når overfladen er tør 
(efter ca. en time). 
Genoprettelse af finishen (1 gang om året): påfør ufortyndet voks med en klud, 
poleruld til voks eller andet redskab. Polér, når overfladen er tør (ca. 1 time). 

Advarsel:
Er ikke velegnet i vådrum og brusenicher.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
• Produktet tåler ikke frost. Opbevares ved rumtemperatur.

Pakker
1 liter: kasse med 12 stk.
5 liter: kasse med 4 stk.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:

Terracotta 30 m²

Sten 30/40 m²

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

VOKS MED SATIN ”LOOK” TERRACOTTA, KLINKER, STEN OG MAT 
MARMORSPLIT, CEMENTFLISER

SATINSATIN




