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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

ANVENDELSESOMRÅDE
• Genopfriskende og beskyttende virkning.
• Beskytter og fremhæver den originale farve på blanke, glatte, rå og 

antikbehandlede natursten.
• Trænger ned i dybden af materialet og mindsker absorbering af snavs.

FORDELENE
• Opfrisker farverne på alle former for finish.
• Produkt med meget lave COV-udledninger bidrager til Leed-kravene iht. 

amerikansk og italiensk protokol.
• Vandbaseret: miljøvenlig behandling
• Da produktet er vandbaseret kan det anvendes på overflader og gulve med rest-

fugtighed, dvs. kort tid efter afvaskning (dog tidligst dagen efter)
• Genopfrisker også fuger, gulner ikke, danner ikke overfladefilm og er 

modstandsdygtig over for UV-stråler
• Danner ikke film.
• De behandlede overflader er egnede til kontakt med fødevarer.

BRUG
Skal ikke fortyndes: klart til brug. 
Påføring Gennemvæd omhyggeligt det tørre og rene materiale med STONE PLUS ECO 
ved hjælp af pensel, svamp eller andet påføringsværktøj. Gnid under påføring ved 
hjælp af en pensel, en svamp eller klud for at hjælpe produktet med at trænge ind 
og fjern det overskydende produkt helt. Efter kun 4 timer kan overfladen betrædes. 
Hvis der er produktrester på overfladen, skal de fjernes med en klud opvædet i 
STONE PLUS ECO, som skal gnides ind. For en stærkere beskyttelse anbefales det at 
fuldføre behandlingen med MP90 ECO XTREME inden 4 dage. 

Almindelig vedligeholdelse: REFRESH til bordflader, vindueskarme og borde eller 
REFRESH i blandingsforhold 1:200. 

Advarsel:
Når stenen er behandlet med STONE PLUS ECO, kan stenen ikke vende tilbage til 
sin oprindelige tilstand: Test toningseffekten på et lille stykke.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.
Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

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

ADVARSLER
• Sørg for god udluftning til tørring, hvis produktet benyttes indendørs.
• Opbevar produktet et frisk og tørt sted.
• For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksm-

æssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af 
hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekt isolering af jorden, 
bekræftet frostbestandighed af materialet.

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”

GENOPFRISKENDE 
BESKYTTELSESMIDDEL

NATURSTEN, MARMOR, GRANIT

STONEPLUS ECOSTONEPLUS ECO

STONEPLUS ECO trænger dybt ned i materialet og beskytter det i lang tid 
mod vand- og olieholdigt snavs. Genopfrisker også fugerne. Gulner ikke, 
danner ikke ”film” og tåler UV-stråler.




