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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