
•	 Optimal	beskyttelse	
•	 Lang	holdbarhed	
•	 Ingen	opløsningsmidler	
•	 Lang	rækkeevne			
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HVORFOR IMPRÆGNERING

Imprægnering	skal	ses	som	en	 investering	
frem	 for	 en	 udgift.	 Imprægneringen	 giver	
naturstenen	 en	 pletafvisende	 overflade	 og	
forlænger	 dermed	 overfladens	 levetid.	 Med	
den	 rette	 imprægnering,	 fremhæves	 og	
bevares	 naturstenens	 skønhed	 i	 mange	
år.	 Den	 efterfølgende	 daglige	 rengøring	
af	 naturstenen,	 vil	 derfor	 blive	 meget						
nemmere,	og	vil	tillige	reducere	forbruget	
af	 rengøringsprodukter	 til	 stor	 gavn	 for	
både	miljøet	og	driftsbudgettet.

HVAD SKAL IMPRÆGNERES

Alle	natursten	skal	imprægneres	upåagtet	af,	
hvilken	sten	eller	overflade	der	vælges.	Ved	
slebne,	jetbrændt	eller	børstede	overflade	
kommer	imprægneringen	virkelig	til	sin	ret,	
da	disse	overflader	er	åbne	og	har	meget	
let	ved	at	suge	affaldsstoffer	til	sig.	Mange	
vælger	disse	overflader	da	ganglinier	ikke,	
ses	som	på	en	poleret	overflade.	 StoneTreatment ApS
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DAGLIG RENGØRING
Til	daglig	rengøring	anbefales	dette	
højt	 koncentrerede	 rengørings-
produkt.	 Daglig	Rengøring	 er	 spe-
cielt	udviklet	til	at	forebygge	ophob-
ninger	af	sæberester	på	overfladen.	
Den	 pH	 neutrale	 formulering	 gør	
produktet	 	anvendeligt	 til	alle	 former	
for	natursten,	f.eks.	granit,	kalksten,	
marmor,	skifer	osv,	og	kan	også	an-
vendes	 på	 andre	 vandfaste	 overf-
lader.	

GRUND RENGØRING
Til	 periodevis	 grundrengøring	
og	 affedtning	 anvendes	 Grund	
Rengøring.	
Dette	 højalkaliske	 produkt	 ned-
bryder	 hurtigt	 olie-	 og	 fedtpletter,	
og	 anvendes	 desuden	 til	 at	 fjerne	
voksbehandlinger	og	lignende	forud	
for	imprægnering.	
Den	specielle	blanding	af	kortkæd-
ede	tensider,	er	særligt	velegnet	til	
effektivt	at	rense	stenens	porer.

NANO SKURECREME
Skurecreme	 med	 partikler	 I	 nano-
størrelse.	Udviklet	til	at	fjerne	f.eks.	
vokse,	 lettere	 fuge-	 og	 kalkslør,	
gummimærker	 og	 lign.	 uden	 at	
ridse	polerede	overflader.	
Produktet	 er	 ligeledes	 anven-
deligt	 som	 effektforøger,	 når	 det	
tilsættes	 til	 andre	 Stonetreatment	
rengørings-produkter.	
Produktet anvendes ufortyndet og 
er klar til brug.

NEUTRAL IMPRÆGNERING 
Vandbaseret	 neutral	 imprægnering	
af	høj	kvalitet	og	lang	holdbarhed.	
Neutral	 Imprægnering	 bygger	 på	
fluoroacrylpolymer	teknikken,	og	giver	
stenen	 stor	 modstandsdygtighed	
overfor	 såvel	 olie	 som	 vandbårne	
forureninger,	 uden	 at	 stenens	 ud-
seende	forringes.	
Produktet er diffusionsåbent, og kan 
anvendes såvel ude som inde.
	

DYBDE IMPRÆGNERING 
Patenteret	 dybdeimprægnering	
kombineret	 med	 wet-look	 effekt.	
Fremhæver	 farver	 og	 strukturer	
i	 natursten,	 og	 giver	 et	 mørkt	 og	
fyldigt	 udseende	 uden	 at	 stenens	
overflade	ændres.	Anbefales	især	til	
slidt	eller	misligholdt	natursten,	hvor	
farverne	ønskes	genskabt	såvel	ude	
som	inde.	
Produktet er diffusionsåbent og har 
meget lang holdbarhed. 	

AFKALKNING
Rengøringsmiddel	 til	 kraftig	 afkalk-
ning	 på	 syreresistente	 overflader	
herunder	granit	og	keramiske	fliser.
Anvendes også til borttagning af 
andre mineralaflejringer, saltud-
blomstringer osv.

	

		

FUGEFARVE
Renovering	af	mørtel-	og	cementfuger.	
Enkeltkomponent	 epoxy	 baseret	
fugefarve,	som	omfarver	fuger	sam-
tidig	med	at	fugerne	beskyttes.	An-
vendes	både	ved	farveskift	samt	til	
at	opfriske	misligholdte	fuger.		Fås	i	
6	farver	hvid,	sort	og	4	grå	nuancer.
Produktet anvendes ufortyndet og er 
klar til brug.
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