STEINFIX 10
Fläckborttagning som avlägsnar
mineralolja, bläck, asfalt m.m. på
sten.
– Avlägsnar effektivt alla typer av fläckar av mineralolja, tjära och asfalt
– Kan användas på alla typer av sten som tål vatten
– PH 8 i koncentrerad form
– Kan användas på alla typer stengolv som tål vatten
Följ instruktionen nedan:
1.

Steinfix 10 stryks ut på stenen/fläcken med pensel, borste eller spruta. Medlet stryks på koncentrerat.

2.

Låt medlet verka i 10 – 30 minuter beroende på hur länge fläcken har funnits.

3.

Skölj med vatten. Det bästa resultatet får man vid användning av högtryckstvätt.

4.

Försvinner inte fläcken efter första försöket, upprepa behandlingen igen.

För komplett information och säkerhetsdatablad gå till www.steinfix.se
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STEINFIX 20
Fläckborttagning som avlägsnar
fett-, olje- och vaxfläckar på alla
konst- och naturstenar
		– Mycket god effekt även på intensiva fläckar
– Fri från syror, lut, vax, harts och silikoner
– Luktsvag
– Smidig, krämaktig konsistens, därmed lätt att applicera på släta
och polerade ytor
– God fästförmåga
Steinfix 20 används för att avlägsna fett- olje- och vaxfläckar, samt missfärgningar i kantområden på alla
konst- och naturstenar, vilka har uppstått pga. blötläggning med tätningsmedel (t.ex. användning av fel silikon).
Hållbarhet ca 1 år. Förvaras i originalförpackning (500 gr), svalt men frostfritt.

Följ instruktionen nedan:
1. Innan användning bör produkten testas på en väl synlig plats.
2. De ytor som ska bearbetas måste vara torra.
3. Vid missfärgning i kantområdet ska tätningsmedlet helt skäras bort från fogen.
4. STEINFIX 20 appliceras minimum 1–2 mm tjockt med en pensel eller murslev.
Rekommenderad temperatur är ca. 5-25°C.

		

5. Efter att pastan har torkat helt, skrapas eller borstas den torkade massan bort.
6. Vid mycket intensiv nedsmutsning upprepas behandlingen.
7. Det rekommenderas att man därefter rensar stenytan med STEINFIX 40 grovrengöring.
8. Förvaras oåtkomligt för barn.
9. Produkten ska inte förvaras tillsammans med livsmedel.

För komplett information och säkerhetsdatablad gå till www.steinfix.se
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STEINFIX 30

Fläckborttagning av kalk och rost
– Mycket effektivt mot fläckar av kalk, rost, cement och korrosion
– Innehåller saltsyra och bör därför behandlas försiktigt när den
appliceras på sedimentära bergarter som marmor och kalksten
– Kan användas på alla typer av sten som tål vatten, med försiktighet
på sedimentära bergarter
Ett fläckborttagningsmedel med PH-värde 0,5 i koncentrerad form. Tensiderna som ingår i produkten är biologiskt
nedbrytbara. Obegränsad hållbarhet men ska förvaras frostfritt.

Följ instruktionen nedan:
1. Steinfix 30 doseras 10 dl fläckborttagningsmedel till 10 liter vatten.
2. Vid svåra kalkavlagringar eller cementrester används produkten i koncentrerad form.
3. Lägg på Steinfix 30 med borste, pensel eller spruta.
4. Låt produkten få verka i 5 –20 minuter.
5. Skölj därefter med mycket vatten.
6. Försvinner inte avlagringarna vid första försöket, upprepa behandlingen.
7. OBS! Får inte blandas med klor eller klorhaltiga produkter.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut ev. kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt skölja. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare.

För komplett information och säkerhetsdatablad gå till www.steinfix.se
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STEINFIX 40
Grovrengöring - en alkalisk specialprodukt
för grovrengöring/djuprengöring av sten,
betong och terrazzo.
– Effektiv rengöring, men samtidigt skonsam mot sten och kakel
– Avlägsnar effektivt alla typer av allmänt smuts, stekfett, olja, sot etc.
– PH 13,2 i koncentrerad form
Följ instruktionen nedan:
1. Golvytorna måste vara rena/fria från grus så att ytan inte skadas när golvet tvättas/skuras.
2. Steinfix 40 doseras med 2 dl till 10 liter vatten. Vid stark nedsmutsning ökas doseringen.
Fördela blandningen på golvet och låt den verka i ca 10 minuter.
3. Ytan ska vara våt under väntetiden.
4. Använd den bruna eller svarta kudden på rengöringsmaskinen. Avlägsna överskottsvätska med en mopp
eller våtdammsugare. Skölj med kallt vatten och sug upp igen.
5. Låt golvet torka ordentligt innan du eventuellt impregnerar med Steinfix 50.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut ev. kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt skölja. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare.

För komplett information och säkerhetsdatablad gå till www.steinfix.se
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STEINFIX 50
porfyllare/polish - för av alla typer
av natursten, terrakotta, betong och
terrazzo.
– Impregnering av all typ av sten, terracotta, betong & terrazzo
– Tränger ner i porerna för skydd mot fläckar, fukt, smuts etc.
– Tillför glans på ytan och framhäver därmed strukturen i stenen
– Gör stenen något mörkare
– PH-koncentrat 8,7
Porfyllnings- och polermedel, som STEINFIX 50, består huvudsakligen av polemiserad akrylsyra och är vattenbaserade. Polermedel är enkelt att applicera, bra för både hälsa och miljö, och lätt att ta bort om du skulle ångra
det. Medlet tränger in i alla porer och lägga sig som en tunn skyddshinna på ytan.
Produkten får en något blankare och mörkare yta, som framhäver stenens struktur. Det finns porfyllningsmedel med
olika kvalitet på marknaden. Produkter med den högsta kvaliteten lyckas tränga in ordentligt i porerna, samtidigt
som de bara skapar en tunn skyddshinna på ytan.

För applicering av STEINFIX 50, följ instruktionen nedan:
1. Om du har golvvärme, ska den slås av dagen före behandlingen.
2. Se till att golvet och undergolvet är torra och håller rätt temperatur. Ett golv som är limmat torkar snabbt, men
om det har lagts med murbruk kan det behöva flera månader för att torka ut. Lufttemperaturen vid behandling
med STEINFIX 50 bör vara mellan 10-30 C°.
3. Avlägsna eventuellt gammalt polermedel med STEINFIX 90.
4. Rengör golvet noggrant med STEINFIX 40. 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.
5. Ta bort eventuella resterande fläckar med STEINFIX 10-30.
6. Applicera STEINFIX 50 i koncentrerad form på golvet. Häll ut STEINFIX 50 över golvet och fördela det tunt och
jämnt med en mopp, mjuk borste eller roller. På absorberande ytor lägger man ytterligare ett till två lager efter
att det första är torrt (måste torka mellan varje lager).
7. TIPS: I utsatta miljöer med mycket slitage kan du öka skyddsfilmens hårdhet genom att polera med en höghastighetsmaskin. I privata hem är det sällan behov för detta.
8. För daglig rengöring av ett golv som har porfyllts STEINFIX 50, rekommenderar vi STEINFIX 60 natursåpa.

För komplett information och säkerhetsdatablad gå till www.steinfix.se
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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 STEINFIX 40.
8. För daglig rengöring bör man använda STEINFIX 60 Natursåpa som är skonsam mot sten och fog.

För komplett information och säkerhetsdatablad gå till www.steinfix.se
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STEINFIX 80
Färgförstärkare
– Efterlämnar inga beläggningar på stenens yta
– Diffusionsöppen
– För intern och extern användning
– Mycket hållbar och väderbeständig
– Gulnar inte
– Vatten- och smutsavvisande effekt
STEINFIX 80 fördjupar naturlig färg och konsistens på finslipade och polerade stenar, påverkar inte glans eller
polityr. Förbrukning ca. 10-20m2/l.
Produkten är inte lämpad för glaserade och icke sugande ytor. Polerade ytor ska dessutom efterpoleras tills att
alla ytrester är borta. Graden av färgförstärkning är beroende av den enskilda stensorten. Mörka stenar uppnår
vanligtvis än starkare färgförstärkning än ljusa.
Det rekommenderas att du före användning testar produkten på en provyta för att se effekten.
För skydd av händerna används lämpliga handskar. Lösningsmedel (t.ex. plast, gummi, målade ytor och liknande)
måste skyddas mot spill innan stenen behandlas.

Följ instruktionen nedan:
1. Ytorna måste vara rena, absolut torra och fria från beläggning. För extern användning är det viktigt att
säkerställa att stenen inte innehåller skadliga salter (nitrater, sulfater,
klorider) eftersom de minskar penetreringen av impregneringen. Använd i så fall lämpligt rengöringsmedel
från Steinfix. Efter varje rengöring ska man skölja grundligt med vatten
2. Innan behandling måste stenen vara absolut torr. Detta tar vanligtvis minst 1-2 dagar.
3. Den optimala förutsättningen för impregnering är en naturlig beläggning, en luN-tem-peratur på 15-25°C
och regnskydd i 6-12 timmar efter applicering. Beläggningen får inte utsättas för golvvärme eller solvärme.
4. Appliceras ospädd med pensel, rulla eller spruta jämnt över ytan. Produkten ska tränga in i stenen. Cirka
5-20 min. efter applicering och innan impregneringen torkar på ytan, torkas överflödig produkt bort från
ytan med en trasa så att inga rester ligger kvar på ytan. På mycket sugande ytor kan behandlingen upprepas.
5. För daglig rengöring bör man använda STEINFIX 60 Natursåpa som är skonsam mot sten och fog.

För komplett information och säkerhetsdatablad gå till www.steinfix.se
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STEINFIX 90
Polishborttagare
– Avlägsnar lätt gammalt polermedel på ett skonsamt sätt
– Skonsam mot stenen
– Kan användas på allt material som tål vatten och alkalisk påverkan
– PH 13,5 i koncentrerad form

STEINFIX 90 används när du vill få bort gammalt polermedel/polish. Den kan användas på alla vattentåliga och
alkaliska material. Produkten är inte frosttålig, förvaras inomhus. Hållbarheten är obegränsad.

Följ instruktionen nedan:
Steinfix 90 blandas med kallt eller ljummet vatten i förhållandet 1:2 till 1:10 beroende på antalet lager av gammalt
polermedel som ska avlägsnas.
Lösningen läggs ut med en svabb eller trasa, ca. 4 - 6 m2 åt gången.
Låt verka i cirka 5 minuter.
Därefter bearbetas golvet med levang, skurnylon, svabb eller singelskurmaskin med rondell.
Sug därefter upp lösningen med vattensug eller gummiraka.
Skölj golvet noga med vatten.
OBS! Låt inte Steinfix 90-lösningen torka på golvet.

För komplett information och säkerhetsdatablad gå till www.steinfix.se
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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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STEINFIX Sortiment
STEINFIX 10 - Fläckborttagning
– Tar effektivt bort alla typer av fläckar från
mineralolja, tjära & asfalt
– Kan användas på all typer av golv som
tål vatten
– PH 8 i koncentrerad form

STEINFIX 20 - Fläckborttagning fett, olja & vax
– Mycket god effekt även på intensiva fläckar
– Fri från syror, lut, vax, harts och silikoner
– Luktsvag
– Smidig, krämaktig konsistens, därmed lätt
att applicera på släta och polerade ytor
– God fästförmåga

STEINFIX 30 - Fläckborttagning kalk & rost
– Fantastiskt effektivt mot kalk, rost, cement
och korrosion
– Kan användas på all typer av golv som
tål vatten
– Innehåller saltsyra och skall därför hanteras
varsamt när det skall används på sedimen
tära bergarter såsom marmor och kalksten

STEINFIX 40 - Universal grovrengöring
– Effektiv renhållning men skonsam mot sten
och klinker
– Tar effektivt bort alla typer av generell
smuts, stekfett, olja, sot etc.
– Kan även användas för att ta bort gammal
polish (jmf STEINFIX 90)
– PH 13,2 i koncentrerad form

STEINFIX 50 - Impregnering/porfyllare
– Impregnering av all typ av sten, terracotta,
betong & terrazzo
– Tränger ner i porerna för skydd mot
fläckar, fukt, smuts etc.
– Tillför glans på ytan och framhäver därmed
strukturen i stenen
– Gör stenen något mörkare
– PH-koncentrat 8,7
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STEINFIX 60 - Natursåpa för sten
– 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 vegetabiliska oljor

STEINFIX 80 - Färgförstärkare
– Efterlämnar inga beläggningar på
stenens yta
– Diffusionsöppen
– För intern och extern användning
– Mycket hållbar och väderbeständig
– Gulnar inte
– Vatten- och smutsavvisande effekt

STEINFIX 90 - Polishborttagning
– Tar effektivt bort gammal polish från alla 		
typer av material
– Mycket skonsam mot sten
– PH-koncentrat 13,5

STEINFIX 100+ - Luktfri universalimpregnering
– NANO-teknologi
– Extremt resistent mot smuts, vätska
och fläckar
– Kan läggas på fuktiga golv
(diffusionsöppen)
– Helt osynlig, ändrar inte stenens utseende
– Kan användas på samtliga typer av sten/		
keramisk flis/betong etc.
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