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

ubearbeidet og med antikkeffekt.
• Trenger dypt inn i overflaten, og beskytter den mot vann- og oljeholdige flekker 

og skitt.
• Ideelt for vinduskarmer, kjøkkenbenker, dekorasjoner, ornamenter.
• Utmerket til innendørs og utendørs bruk.

FORDELER
• Gir en fargetoningseffekt på alle finisher.
• Til innendørs og utendørs bruk.
• Gulner ikke, er motstandsdyktig mot UV-stråler, og gir langvarig beskyttelse.
• Veldig høy dekkevne.
• Fjerner hårriss i granitten.
• Danner ikke en overflatehinne.
• De behandlede overflatene er egnet for kontakt med næringsmidler.

BRUKSMÅTE
Ingen fortynning: klar til bruk. 
Påføring: Påfør STONEPLUS med en pensel eller et annet påføringsredskap på tørt 
og rent materiale. Gni med en klut i løpet av påføringen slik at produktet trenger 
inn. Fjern overflødig produkt. Overflaten kan tas i bruk etter 8 timer For en mer 
fremhevet fargetoning påføres flere strøk med minst 8 timers mellomrom. 

Vedlikehold: Fortynnet løsning av CLEANER PRO.

Advarsel:
Når natursteinen er blitt behandlet med STONE PLUS, kan den ikke reverseres 
til den opprinnelige tilstanden. Prøv fargetoneeffekten på et lite område før du 
behandler overflaten.
På materialer lagt utendørs anbefales det å påføre produktet en gang i året for en 
optimal oppfriskende estetisk effekt.
Beskytter ikke mot syreangrep.
Benytt ikke produktet utendørs hvis det er meldt regn.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.
• Bruk gulvbehandlingsmaskinen kun hvis denne er i fullgod stand.

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.”

OPPFRISKENDE VANN- 
OG OLJEAVSTØTENDE 

BESKYTTELSE

NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, MARMOR, 
GRANITT

STONEPLUSSTONEPLUS

STONEPLUS 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.


