
STONETREATMENT NEUTRAL imprægnering sølv 
er en vandbaseret imprægnering af høj kvalitet til 
imprægnering af alle porøse stentyper. Produktet 
beskytter stenen, og giver modstandsdygtighed 
overfor såvel olie som vandbårne forureninger. 
Stenens udseende forringes ikke, da imprægner-
ingen virker under overfladen. Produktet er diffu-
sionsåbent, og kan anvendes såvel ude som inde. 

Overflade typer: 
Anbefales til overflader af:
-  Natursten af enhver art f.eks granit, marmor, 
 kalksten og skifer.
-  Terracotta, murværk, beton samt fuger. 

Rækkeevne:
Alt afhængigt af sten- og overfladetype, temperatur, 
samt påførings-metode rækker produktet ca. 10-
20 m2 pr. liter. 

Holdbarhed:
Op til 3 år, dog er holdbarheden afhængig af sten- 
og overfladetype, anvendelse, rengøringsmetoder 
og produkter. 

TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:
For at sikre produktets kompatibilitet med over-
fladen, anbefales det at udføre en prøve på et min-
dre synligt sted først. 

Begrænsninger:
Produktet bør ikke komme i kontakt med andre 
overflader end de her nævnte. Visse typer over-
flader kan blive lysere eller mørkere. Imprægneringen 
beskytter ikke mod overfladeætsninger. 

Opbevaring:
Opbevares i original beholder, som lukkes efter 
brug. Uåbnede produkter tåler frost og genoptøning. 
Anvendes ved temperaturer mellem +5 - 40 grader.

Anvendelse:
1. Læs hele vejledningen først.
2. Ved nye fuger, skal disse tillades en tørretid på 
 48 timer inden imprægnering. 
3. Overfladen skal være ren, tør og afrenset for 
 voks og lign. 
4. Påfør produktet med en svamp, klud, pensel eller 
 malerrulle. 
5. Overskydende imprægneringsvæske, som ikke 
 trænger ned, aftørres inden for 5 minutter med 
 bomuldsklude eller papir. 
6. Tillad en tørre tid på minimum 30 minutter mellem 
 hver påføring. 
7. 2 timer efter sidste påføring undersøges det, om 
 overfladen er korrekt imprægneret ved at påføre
 den vand. Hvis vandet absorberes, er yderligere 
 behandlinger nødvendige. 
8. Overfladen er klar til brug efter 2 timer, men skal 
 holdes tør i minimum 12 timer. Produktet er 
 fuldt hærdet efter 24 timer. 
9. Påføringsværktøj rengøres i vand efter brug. 

Ved anvendelse til pre-sealing af meget porøse 
sten før fugning, påføres produktet minimum 2 
timer forinden vha. ovennævnte procedure. 

Vedligeholdelse:
STONETREATMENT DAGLIG rengøring anbe-
fales til vedligeholdelse af den imprægnerede 
overflade. 
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