
STONETREATMENT NANO skurecreme er en 
skurecreme indeholdende Nano STG™ (partikler 
i nanostørrelse) som kan trænge igennem vans-
kelige forureninger og opløse dem. Produktet er 
særligt effektivt på ujævne overflader, og kan også 
anvendes til at fjerne voks og andre overflade-
behandlinger, lettere fuge- og kalkslør, gummi-
mærker og lign. 

Overflade typer:
NANO SKURECREME kan anvendes på alle typer 
natursten, tegl, terracotta samt porcelæn. Produktet 
kan anvendes på såvel polerede og upolerede 
overflader. 

Rækkeevne:
Ca. 10 – 40m2, alt afhængigt af overfladens beskaf-
fenhed og applikationsmetode. 

TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:
For at sikre overfladens kompatibilitet med 
produktet, samt at det ønskede resultat opnås. 

Begrænsninger:
Produktet bør ikke komme i kontakt med andre 
overflader end de her nævnte. Produktet fjerner 
eksisterende overfladebehandlinger. 

Anvendelse:
1.  Læs hele vejledningen først.
2.  Fej eller støvsug overfladen. 
3.  Gør overfladen våd med vand. 
4.  Påfør NANO SKURECREME direkte på den våde 
 overflade. 
5.  Skrub på overfladen med en hvid skuresvamp, 
 børste eller skuremaskine. 
6. Sug eller mop den beskidte opløsning op. 
7.  Skyl grundigt med rent vand. 

TIP:
Produktet kan anvendes som effektforøger med 
andre Stonetreatment rengøringsprodukter. I disse 
tilfælde tilsættes NANO SKURECREME blot direkte 
på overfladen efter påføring af rengøringsprodukt. 

Opbevaring:
Opbevares i original beholder, som lukkes efter 
brug. Uåbnede produkter tåler frost og genoptøning. 
Opbevares ved temperaturer mellem +5°- 30°C. 
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ADVARSEL
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig 

øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, 
medbring da beholderen eller etiketten. Opbev-
ares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED 

HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED 
KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand 
i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis 

dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/
beholderen bortskaffes i overensstemmelse med 

lokale regler. 1993-kodenummer: 2-3. PR-nr.: 
2067349. 
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