


RENSET LUFT

Nitrat skyldes væk

Det nedbrudte luftforurening og organiske 
materiale skylles af overfladen ved regn, 
og efterlader luften naturlig ren.

Aktivering af AKTIV flise og beton imprægnering 
(NOxOFF)

Den behandlede overflade aktiverer AKTIV flise og beton 
imprægnering med sollys. Den aktive overflade nedbryder 
herefter kvælstofoxider fra luften og 
organiske materialer på overfladen.  
Kvælstofoxider nedbrydes til 
ufarligt nitrat.

Fliserne behandles med
AKTIV flise og beton imprægnering  (NOxOFF)

I luften omkring og på overfladen af flisebelægningen 
findes luftforurening og organisk materiale.

AKTIV flise og beton imprægnering 
- er den eneste aktive overfladebehandling med beskyttelse. 

Din professionelle fliserenser bruger AKTIV flise og beton imprægnering 
for at beskytte dine betonoverflader bedst muligt og for at give dine fliser nyt liv. 

Samtidig gør du noget godt for dit nærmiljø og klima. 

SOLLYS

AKTIV flise og beton imprægnering er den profesionelles overflade-
behandling til betonarealer når det handler om udseende og et godt miljø.

AKTIV flise og beton imprægnering er den eneste overfladebehandling på markedet, 
der både beskytter efter rens og samtidig giver en aktiv overflade. De aktive overflader 
behandlet med AKTIV flise og beton imprægnering nedbryder luftforurening (NOx), og 

nedbryder organisk materiale ved hjælp af sol og regn. AKTIV flise og beton imprægner-
ing er baseret på NOxOFF™ fotokatalyse-teknologi.

2.5 liter

Til f.eks. have- og terrasse fliser 
af beton. Kun til udendørs brug.

AKTIV  
flise og beton imprægnering

• Afrenser og imprægnerer
• Vandbaseret
• Nedbryder forureningsstoffer ‘NOx’
• Rækkeevne 8-10m2 pr. liter
• Fotokatalytiske egenskaber

Impregnering belegningssten / Impregnering betong platt 

Rene fliser 
med ren 

samvittighed

2.5 liter



Til f.eks. havefliser af beton, 
granit, sandsten, kalksten, skifer

FLISERENS  
• Løsner skidt og snavs 
• Nemt at påføre
• Rækkeevne 10m2 pr. liter
• Super effektivt

Grunnrens av belegningsten / Grundrengöring av betong platt

RENT MED OMTANKE

2.5 liter

STONETREATMENT FLISERENS er et meget effektivt og koncentreret rengørings-
middel til fjernelse af hvide pletter, begroninger og andre forureninger på beton- 
og havefliser. Produktet bruges rent og sprøjtes direkte på den beskidte overflade 
og tillades en virketid på 30 minutter. Herefter afrenses overfladen med en høj-
tryksrenser og overfladen fremstår ren og pæn. Når overfladen er tør behandles 
denne med Stonetreatment Aktiv flise- og betonimprægnering for at gøre over-
fladen modstandsdygtig overfor fremtidige begroninger og misfarvninger.

2.5 liter

Løsner skidt og snavs

Til f.eks. teglsten, mursten, 
pudsede facader.

FACADERENS
• Løsner skidt og snavs
• Fjerner trafikfilm
• Nemt at påføre
• Vandbaseret

Fasade rens / Fasadtvätt

RENT MED OMTANKE

2.5 liter

STONETREATMENT FACADERENS er et effektivt koncentreret grundrengørings-
middel til facader af mursten, tegl, pudset facader og beton overflader. Produktet 
løsner effektivt snavs, begroninger, trafikfilm og andre forureninger fra overfladen. 
Efter endt rengøring af overfladen kan denne imprægneres med Stonetreatment 
Tegl- og murstens imprægnering, så fremtidige misfarvninger og begroninger kan 
undgås.

2.5 liter



Til f.eks. granit, marmor, skifer, 
terazzo, beton, kalksten samt fuger 
såvel inde som ude.

NEUTRAL  
imprægnering guld

• Vandbaseret
• Vedligeholdelsesfri
• Rækkeevne 20-30 m2 pr. liter
• Optimal beskyttelse

Impregnering av naturstein / Impregnering av natursten  

1 liter

HUSK AFTØRRING 
til overfladen er 

HELT TØR!
Til f.eks. granit, marmor, skifer, 
terazzo, beton, kalksten samt fuger 
såvel inde som ude.

WETLOOK  
imprægnering

• Fremhæver farver og strukturer
• Vedligeholdelsesfri
• Rækkeevne 30-40 m2 pr. liter
• Optimal beskyttelse

Impregnering av naturstein / Impregnering av natursten

WET  
look

1 liter

HUSK AFTØRRING 
til overfladen er 

HELT TØR!

STONETREATMENT NEUTRAL imprægnering guld er en vandbaseret imprægn-
ering af høj kvalitet til imprægnering af alle porøse stentyper. Produktet beskytter 
stenen, og giver modstandsdygtighed overfor såvel olie som vandbårne forure-
ninger. Stenens udseende forringes ikke, da imprægneringen virker under over-
fladen. Produktet er diffusionsåbent, og kan anvendes såvel ude som inde. 

0.5 / 1.0 liter

STONETREATMENT WETLOOK imprægnering er en imprægnering kombineret 
med wetlook effekt, som fremhæver farver og strukturer i natursten, og giver et 
mørkt, fyldigt udseende, uden at stenens overflade ændres. Anbefales især til slidt 
eller misligholdt natursten, hvor farverne ønskes genskabt, såvel inde som ude. 
Produktet er diffusionsåbent og har lang holdbarhed. 

0.5 / 1.0 liter



Til f.eks. granit, marmor, skifer, 
terazzo, beton, kalksten, keramiske 
fliser samt fuger såvel inde som ude.

DAGLIG  
rengøring

• PH neutral
• Ingen ophobninger af sæberester
• Lang rækkeevne
• Højt koncentreret

Daglig rengjøring  / Daglig rengöring

R E N T  M E D  O M TA N K E

1 liter

STONETREATMENT DAGLIG rengøring er et koncentreret rengøringsprodukt. Til 
alle typer fliser og fuger – udviklet til daglig brug. Anvendt regelmæssigt, forebyg-
ger den pH neutrale formulering ophobninger af sæberester og lign. på overfladen.

1.0 / 2.5 liter

Til f.eks. granit, marmor, skifer, 
terazzo, beton, kalksten, keramiske 
fliser samt fuger såvel inde som ude.

GRUND  
rengøring

• Nedbryder olie- og fedtpletter
• Fjerner voksbehandlinger
• Renser stenens porer
• Lang rækkeevne

Grunnrens av fliser og klinker  / Grundrengöring av keramiska plattor

1 liter

R E N T  M E D  O M TA N K E

STONETREATMENT GRUND rengøring er et koncentreret grundrengøringsmiddel 
og affedter til brug på naturstensoverflader, som er misligholdt eller udsættes for 
stor belastning. Produktet fjerner effektivt snavs, fedt, voks og lign. overfladebe-
handlinger. 

1.0 / 2.5 liter



KALK OG FUGESLØR

Til syreresistente overflader f.eks. 
granit, visse typer skifer, keramiske 
fliser samt fliser af porcelæn.

KALK-  
og fugeslørfjerner

• Effektivt i badeværelset
• Kan anvendes på sanitet
• Fjerner kalk og fugeslør
• Kan anvendes på armaturer

Fjerner fugeslør og kalk  /  Tar bort fogslam och kalk

R E N T  M E D  O M TA N K E

1 liter

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

1.0 liter

Til alle typer overflader og stentyper 
f.eks. poleret granit og marmor, 
skifer, travertin og keramiske fliser.

NANO  
skurecreme marmor

• Fjerner kalk og fugeslør
• Ridsefrit
• Fjerner voks
• Lang rækkeevne

Fjerner fugeslør og kalk / Tar bort fogslam och kalk

U
D

VIK
LET TIL  AT FJERNE KALK FRA MARM

O
R

R E N T  M E D  O M TA N K E

1 liter

STONETREATMENT NANO skurecreme er en skurecreme indeholdende Nano 
STG™ (partikler i nanostørrelse) som kan trænge igennem vanskellige forure-
ninger og opløse dem. Produktet er særligt effektivt på ujævne overflader, og kan 
også anvendes til at fjerne vokse og andre overfladebehandlinger, lettere fuge- og 
kalkslør, gummimærker og lign.

1.0 liter



STONETREATMENT FUGERENS er et 
koncentreret grundrengøringsmiddel og 
affedter til brug på naturstensoverflader,
som er misligholdt eller udsættes for stor 
belastning. Produktet fjerner effektivt 
snavs, fedt, voks og lign. overfladebehan-
dlinger. 

0.5 liter / Spray

STONETREATMENT KALK- og fugeslør-
fjerner er et syrebaseret rengøringsmiddel, 
specielt udviklet til at fjerne fugeslør, min-
eralophobninger, rust, visse typer pletter 
og kalk på syreresistente overflader. 

0.5 liter / Spray

STONETREATMENT NEUTRAL fugeim-
prægnering  sølv  er en vandbaseret im-
prægnering af høj kvalitet til imprægn-
ering af alle porøse stentyper. Produktet 
beskytter stenen, og giver modstandsdyg-
tighed overfor såvel olie som vandbårne 
forureninger. Stenens udseende forring-
es ikke, da imprægneringen virker under 
overfladen. Produktet er diffusionsåbent, 
og kan anvendes såvel ude som inde. 

0.5 liter / Spray

STONETREATMENT GLASRENS er et 
klar-til-brug rensemiddel til vinduer, glas, 
bilruder, spejle, mm. Produktet sprayes 
ud i et tyndt lag, og der poleres efter 
med en ren fnugfri klud eller papir. Pro-
duktet efterlader overfladen helt blank 
uden en fedtet hinde og fri for striber.

0.5 liter / Spray



Til f.eks. mursten og teglsten.

MURSTEN-  
og tegl imprægnering

• Vandafvisende 
• Holder overfladen ren 
• Lang holdbarhed
• Mindsker frostskader

Tegel- och betong impregnering/Murstein og betong impregnering 

2.5 liter

OP TIL 10 ÅRS HOLBARHED

STONETREATMENT MURSTEN- og tegl imprægnering er en imprægnering med 
meget høj beskyttelse af tegl- og mursten. Imprægneringen beskytter stenen mod 
misfarvninger og begroninger samtidigt med at stenen fremstår særdeles hydrofobisk.  
Dette vil efterlade overfladen vandafvisende og mindske frostsprængninger. Da 
overfladen ikke vil blive våd og fugtig vil dette have en direkte påvirkning af var-
meudledningen. Produktet er diffusionsåbent og har meget lang holdbarhed.

2.5 liter

Til f.eks. granit, marmor, skifer, 
terazzo, beton, kalksten samt fuger 
såvel inde som ude.

NEUTRAL  
imprægnering sølv

• Vandbaseret
• Vedligeholdelsesfri
• Rækkeevne 10-20 m2 pr. liter
• Nem at påføre

Impregnering av naturstein / Impregnering av natursten  

1 liter

HUSK AFTØRRING 
til overfladen er 

HELT TØR!

STONETREATMENT NEUTRAL imprægnering sølv er en vandbaseret impræg-
nering af høj kvalitet til imprægnering af alle porøse stentyper. Produktet beskyt-
ter stenen, og giver modstandsdygtighed overfor såvel olie som vandbårne foru-
reninger. Stenens udseende forringes ikke, da imprægneringen virker under over-
fladen. Produktet er diffusionsåbent, og kan anvendes såvel ude som inde. 

0.5 / 1.0 / 2.5 liter



TRÆRENS

STONETREATMENT TRÆRENS- og imprægnering neutral er et produkt udviklet til 
at afrense og imprægnere i én arbejdsgang. Produktet arbejdes ind i træet til det 
skummer hvidt op. Herefter afrenses overfladen med vand og børste og overflad-
en vil fremstå ren og beskyttet mod fugt og regn.  Træet vil fremstå med sin oprin-
delige glød efter- følgende.

2.5 liter

STONETREATMENT TRÆRENS- og imprægnering wetlook er et produkt udviklet til 
at afrense og imprægnere i én arbejdsgang. Produktet arbejdes ind i træet til det 
skummer hvidt op. Herefter afrenses overfladen med vand og børste og overflad-
en vil fremstå ren og beskyttet mod fugt og regn.  Træet vil fremstå med et såkaldt 
wetlook og efterlade træet med en mørkere glød.

2.5 liter

Til f.eks. træmøbler, træværk, 
træterrasser.

TRÆRENS-  
og imprægnering wetlook

• Afrenser og imprægnere på samme tid
• Vandbaseret
• Nemt at påføre
• 1 arbejdsgang

Tre rens- og impregnering / Trä rengöring och impregnering

RENT MED OMTANKE

2.5 liter

WET  
look

Til f.eks. træmøbler, træværk, 
træterrasser.

TRÆRENS-  
og imprægnering neutral

• Afrenser og imprægnere på samme tid
• Vandbaseret
• Nemt at påføre
• 1 arbejdsgang

Tre rens- og impregnering / Trä rengöring och impregnering

RENT MED OMTANKE

2.5 liter



RAL 34567

RAL 34567

RAL 34567

RAL 34567

RAL 34567

RAL 34567

RAL 34567

RAL 34567

FUGEFARVE 
Stonetreatment Fugefarve er et højt kvalitets produkt, enkeltkom-
poneret epoxy baseret og indeholder den seneste Rapid Seal STCtm 
teknologi som tilbyder maksimal pletbeskyttelse inden for 24 timer. 
Kan bruges til eksisterende mørtel, sand eller cement fuger, hvor der 
ønskes maksimal pletbeskyttelse, ændring af farve eller opfriskning af 
eksisterende farve.

RÆKKEEVNE SKEMA: 

FLISESTØRRELSE  FUGE BREDDE 

  3mm 5mm 6mm 10mm

25x25mm 7m2 5m2 

50x50 10m2 8m2 6m2 

100x100 19m2 9m2 7m2 5m2

150x150mm 21m2 12m2 11m2 7m2

300x300mm 28m2 14m2 12m2 9m2

450x450mm 42m2 28m2 23m2 14m2

600x600mm 56m2 37m2 30m2 19m2

PÅFØRINGS INSTRUKTION: 

1.
Rengør fugen med STONETREATMENT GRUND 
rengøring og skyl af med rent vand. Herefter åbnes fugen 
op med Stonetreatment afkalkning for at gøre det lettere 
at få fugefarven til at binde med den eksisterende fuge. 
Vær opmærksom på at flisen skal være syreresistent. 

2.
Påfør fugefarven med tandbørste eller lign og arbejd pro-
duktet godt ned i fugen med jævne bløde bevægelser og 
minimer spild på fliserne. Ved omskiftning af farve fra  
mørk til lys vil det være nødvendigt at påføre et ekstra lag.

3.
1 time efter påføring afrenses fugen/flisen med rent 
vand. Lad vandet virke i 5 minutter og overskydende 
produkt kan nu fjernes med en skuresvamp eller klud. 
Undgå at skrubbe hårdt direkte i fugen. Overfladen er 
klar til  brug efter 2 timer, men skal holdes tør i mini-
mum 24 timer.

4.
Færdigt resultat 



StoneTreatment A/S
Vejlesvinget 5A
DK 2665 Vallensbæk
Tlf: +45 4375 2565
email: info@stonetreatment.dk
CVR-nr. 29776423
www.stonetreatment.dk

Se også vores udvalg af LAUZON trægulve 
på www.stonetreatment.dk


