
STONETREATMENT KALK- og fugeslørfjerner er 
et syrebaseret rengøringsmiddel, specielt udviklet 
til at fjerne fugeslør, mineralophobninger, rust, 
visse typer pletter og kalk på syreresistente over-
flader.  

Overflade typer:
Anbefales til overflader af:
-  Syrefast natursten f.eks granit og visse typer skifer.
-  Keramiske fliser og fliser af porcelæn. 
-  Terracotta, murværk samt andre lignende syre-
 faste overflader. 

Dosering:
Alt afhængigt af overfladetype, applikationsme-
tode og overfladens besmudsningsgrad fortyndes 
produktet mellem:
- 1:5 ved mindre fugeslør osv. 
- 1:3 ved moderate mineralaflejringer
- 1:2 ved fjernelse af svære ophobninger. 

TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:
For at sikre overfladens kompatibilitet med 
produktet samt doseringsgrad. 

Opbevaring:
Opbevares i original beholder, som lukkes efter 
brug.  Uåbnede produkter tåler frost og genoptøning. 

Anvendelse:
1. Læs hele vejledningen først.
2. Nye fuger skal hærde minimum 10 dage, inden 
 produktet anvendes.
3. Støvsug eller fej overfladen.
4. Overfladen gøres våd med vand. 
5. Bland produktet iht. doseringsvejledningen. 
6. Påfør opløsningen med børste, moppe eller lign. 
7. Tillad en virketid på 1 – 2 minutter, og bearbejd 
 overfladen med børste, skrubbe eller lign. 
 Opløsningen må ikke tørre ind på overfladen. 
8. Sug eller mop den beskidte opløsning op. 
9. Skyl grundigt efter med rent vand, og skrub 
 overfladen for at fjerne rester af syren. 

Begrænsninger:
Produktet bør ikke komme i kontakt med andre 
overflader end de her nævnte. Må ikke anvendes 
sammen med ammoniak eller klorholdige produkter. 
Produktet kan bl.a angribe marmor, travertin, ter-
razzo samt visse metaller.
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FARE
Indeholder: methansulfonsyre. Forårsager svære 

ætsninger af huden og øjenskader.  Hvis der er 
brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller 

etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd 
ikke tåge/damp/røg/spray. Opbevares under lås. In-
dholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale 

affaldsregulativer. VED KONTAKT MED HUDEN 
(eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. 
Skyl [eller brus] huden med vand. < 5%: nonioniske 

overfladeaktive stoffer. PR-nr.: 4101352.
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