Förbehandling/impregnering med Fett
STEINFIX 60 Natursåpa
– Specialanpassad såpa för sten. Både rengör och skyddar stenen.
– Oslagbart hög fetthalt med fortsatt neutral PH i brukslösning.
– PH-Koncentrat 10, PH-Bruk 7,8.
– Svanenmärkt, framställd av vegitabiliska oljor.
– Kan användas för impregnering.
Fettprodukter för sten och kakel, typ STEINFIX 60, bör bestå av minimum 18%-20% fett och
uppnå ett så neutralt PH-värde som möjligt vid korrekt utspädning. Ett medel med lägre
procent fetter ger inte något skydd mot yttre faktorer, medan ett medel med högre eller lägre
PH-värde än 7 angriper sten och fog. Därför är det egentligen direkt felaktigt att använda t.ex.
Grönsåpa på sten (PH-värde ca 10-11) då den kan angripa fogen och du får en grå hinna över
sten och kakel. Fettprodukter används ofta för dagligt underhåll men kan fungera som impregnering i koncentrerade mängder. Fett ger dock inte lika permanent skydd som en polish eller
en oljebaserad impregnering.
Golv som impregneras med fett blir något mörkare och får viss glans. Fördelen med att
impregnera med fett är att du kan polera ytan hårt för att få upp otroligt fin glans. Dock måste
denna polering underhållas ganska regelbundet, ett golv mindre regelbundet, en bänkskiva i
köket oftare.

Följ instruktionen nedan för impregnering med hjälp av fett:
1.

Ta bort eventuell gammal polish med STEINFIX 90. Du kan hoppa över detta steg om inte
golvet är behandlat med polish tidigare.

2.

Rengör golvet grundligt med t.ex. STEINFIX 40. Privatpersoner kan använda mopp medan
städfirmor bör använda kombimaskin med grön pad. Du kan hoppa över detta steg om
golvet inte är smutsigt eller om ni precis använt STEINFIX 90.

3.

Ta bort eventuella kvarvarande fläckar med STEINFIX 10-30.

4.

Blanda ca 1/3 del STEINFIX 60 med vatten och stryk det sedan över golvet. Låt blandningen
verka en stund. Blandningen tränger då ner i golvytan och golvet blir gradvis mättat.

5.

Upprepa behandlingen tills golvets yta är mättad.

6.

Polera upp till önskad glans med antingen high-speed-maskin eller med en mopp eller
liknande.

7.

Det är möjligt att lägga på en polish typ STEINFIX 50 efter att man impregnerat golvet
med fett. Då måste man dock se till att man tar bort fettlagret först genom att använda
ett grovrengöringsmedel typ STEINFIX 40.

8.

För daglig rengöring bör man använda STEINFIX 60 Natursåpa som är skonsam mot
sten och fog.
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