STEINFIX 100+
Luktfri impregnering med olja
– NANO-effekt
– Tränger in i stenen (osynligt) och påverkar därför inte utseendet
– Luktfri
– Skyddar effektivt mot oönskat vatten, samt fett- och oljebaserade fläckar
och smuts
– Kan användas både inomhus och utomhus såväl som i våtrum
– Kan användas på alla typer av sten, keramikplattor och betong
– Är diffusionsöppnad och tål frost
– Förhindrar algbildning
De flesta oljor som används för behandling av golv är mineraliska. Om du väljer olja som impregnering kan du inte
senare byta till behandling med polermedel. Detta beror på att oljan reagerar med akrylen i polermedlet så att den
spricker. Det enda alternativet för hur du kan ”återställa” ett golv behandlat med olja skulle vara att slipa golvet. Av
hälso- och miljöskäl bör du använda oljor som är luktfria och har hög renhetsgrad.
Impregnering med oljebaserade nanoprodukter har blivit mycket vanligt, eftersom man med detta uppnår den så kal�lade ”lotuseffekten”. Det betyder att vätska glider av stenen i form av vattenpärlor, på samma sätt som regndroppar
glider av lotusblommans blad. Förutom att det effektivt håller fläckar borta så blir golvet enklare att hålla rent. Efter
impregneringen kan livsmedel placeras på de behandlade ytorna utan hälsorisk.

För applicering se nedan:
1. Avlägsna eventuellt gammalt polermedel med STEINFIX 90.
2. Rengör golvet noggrant med STEINFIX 40.
3. Privatpersoner kan använda mopp, medan professionell rengöringspersonal bör använda en kombimaskin med
grön pad. Du kan hoppa över detta steg om golvet inte är smutsigt eller om du precis använt STEINFIX 90.
4. Ta bort eventuella resterande fläckar med STEINFIX 10-30.
5. Applicera STEINFIX 100+ i koncentrerad form. Häll ut STEINFIX 100+ över golvet och fördela det tunt och jämnt
med en mopp. På absorberande ytor lägger man ytterligare ett till två lager efter att det första är torrt (måste
torka mellan varje lager).
6. Eftersom oljor är brandfarliga är det viktigt att ha god ventilation i rummet.
7. Efter 6-8 timmar kan du torka bort överskottsolja och göra det så kallade vattentestet (som ska uppnå ”lotuseffekten”).
8. För daglig rengöring rekommenderar vi STEINFIX 60 Natursåpa. I badrum bör ca varje 5 golvtvätt göras med
STEINFIX 40 starkt utspätt med vatten. Detta görs för att förhindra att det bildas ett glatt fettskikt (av STEINFIX
60) i badrummet.
För komplett information och säkerhetsdatablad gå till www.steinfix.se
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