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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 uppre-
pas. 

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




