Betongrijs

Een nieuwe
oppervlaktelaag
voor straatstenen
dankzij StoneColor®

Leigrijs

Zwart

Natuurrood

EEN FRISSE LOOK VOOR
UW STRAATSTENEN SNEL &
EENVOUDIG

Na verloop van tijd worden opritten,
tuinen en terrassen vlekkerig door
invloeden van buitenaf zoals water,
vorst, algen en vuil en door er op te
lopen. Zo verliezen de stenen hun
mooie look. Om zoiets aan te pakken,
moest u in het verleden uw oprit, tuin
of terras opnieuw aanleggen. Dat
was niet alleen een dure, maar ook
een tijdrovende aangelegenheid.
Gelukkig is dat nu voorbij. Dankzij
de unieke samenstelling en werking
van StoneColor® kunt u uw
straatstenen met een heel speciale
oppervlaktebehandeling weer snel
en eenvoudig in hun oude glorie
herstellen.
Dankzij de kleurmogelijkheden en de
bijbehorende natuurlijke matzijden
glans krijgt de hele omgeving een
nieuwe uitstraling.
StoneColor®
werd
ontwikkeld
op basis van de allernieuwste
nanotechnologie. Het beschermt alle
soor- ten minerale oppervlakken,
zoals straatstenen, tegen vuil, olie
en water en biedt dankzij de grote
slijtvastheid en weerstand een
jarenlange bescherming tegen de
weersinvloeden.
Bezoek www.stonecolor.dk voor
meer informatie en suggesties.

TOEPASSING:

StoneColor® werd speciaal ontwikkeld om te worden
aangebracht als gekleurde oppervlaktelaag met nanoimpregnatie voor zuigende en poreuze oppervlakken zoals
baksteen.
Maak voor het aanbrengen van StoneColor® het oppervlak
grondig schoon met StoneCleanerTM en een hogedrukreiniger
zodat de ondergrond vrij is van stof, vuil en vet. Als het
oppervlak weer droog is, raden we aan om met een bezem of
stofzuiger de laatste vuildeeltjes te verwijderen. Enkel zo wordt
een optimale verbinding gegarandeerd tussen StoneColor®
en het oppervlak voor het beste visuele resultaat.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Product: StoneColor® Toepassing: schilderen, beschermen
en impregneren van mineraaloppervlakken buitenshuis.
Chemische werking: op basis van nanotechnologische
verbindingen van kunstharsen en UV-bestendige pigmenten.
Basis: op waterbasis, naargelang de toepassing onverdund of
met 10% water aanbrengen. Kenmerken: zeer goede binding,
extreme duurzaamheid, olie-, water- en chemicaliënbestendig.
UV-bestendig
voor
gebruik
buitenshuis.
Droogtijd:
ongeveer 60 minuten bij 20 °C en 60 % rel. luchtvochtigheid.
Aanbrengen: met verfkwast, verfroller of verfspuit. Bereik: 1
liter volstaat voor ongeveer 3 tot 5 m2 naargelang de toestand
van het oppervlak en de manier van aanbrengen. Reiniging:
het gebruikte gereedschap grondig uitspoelen in zuiver, lauw
water. Bewaren: droog en vorstvrij bewaren, buiten het bereik
van kinderen houden.
Tip: test het product eerst op het oppervlak dat u wilt
behandelen om te controleren of het geen schade
toebrengt.
Voor en tijdens het gebruik omroeren.
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LAAT UW STRAATSTENEN
HERLEVEN
STAY CLEAN EFFEKT
EXTREEMLANGE DUURZAAM
HEID
EENVOUDIG AAN TE BRENGEN
BEMOEILIJKT DE AANHECHTING VAN MOSSEN EN ALGEN

* Een duurzaamheid van 5 jaar

STEEN- EN
BAKSTEENKLEURING
Ontwikkeld en geproduceerd door
Nowocoat Industrial A/S

www.stonecolor.dk

MET NANOTECHNOLOGIE

www.stonecolor.dk

StoneColor®

Coating voor straatstenen
Voor absorberende en poreuze tegels
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Geschilderd met StoneColor® slategrey

Op waterbasis, dus niet belastend voor het milieu
Jarenlange duurzaamheid
Vertraagt de groei van mossen en algen
Versterkt het behandelde oppervlak
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Reinigen met
StoneCleaner™
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Een laag
StoneColor ®
aanbrengen
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Genieten van het
resultaat

