Betonggrå

Skifergrå

Svart

Få “nye” fliser
med StoneColor®
Terrassen, flisene og innkjøringen
blir med tiden nedslitte, flekkete og
stygge av vann, frost, mose, alger
og skitt. Det er både dyrt og krever
mange arbeidstimer å få lagt nye
fliser. I stedet kan steinene behandles
med StoneColor®. Både enkelt og
raskt. StoneColor® er en helt spesiell
overflatebehandling som påføres
de gamle belegningssteinene, som
deretter vil se pene og innbydende ut
med en naturlig silkematt overflate.
StoneColor® er basert på den nyeste
kunnskap om nanoteknologi og
holder skitt, olje og vann borte fra
flisene. Behandlingen kan holde i
mange år, da StoneColor® gir større
slitestyrke og motstand mot den
nedbryting som skyldes klimatiske
forhold.
Her kan du spare mye i forhold til å
legge nye fliser!
Se flere opplysninger og inspiration
på www.stonecolor.dk

NYTT UTSEENDE FOR
DINE FLISER LETT &
HURTIG
BRUK:

MED NANO TEKNOLOGI

StoneColor® er spesial utviklet til overflatebehandling av
belegninger utendørs på sugende og porøse overflater som
fliser og sten. StoneColor® påføres den ønskede overflaten
etter at denne er gjort grundig ren for fett, smuss, støv m.m.
Rengjøringen anbefales gjort med StoneCleanerTM og
høytrykkspyler eller med kost, alt etter hvilken type overflate
som skal behandles og hvor gammel og skitten den er. Når
overflaten er tørr bruk StoneColor®.

TEKNISKE DATA:

Produkt: StoneColor® Bruk: Overflatebehandling, beskyttelse
og impregnering av utendørs sugende mineralske belegninger.
spes. Kjemi: Basert på nano-teknologi Crosslinking resins og
UV stabile pigmenter Basis: Vannbasert brukes ufortynnet og
må etter behov maks. Fortynnes med 10 % vann. Egenskaper:
Sterk klebeevne, utrolig slitesterk, tåler olje, vann, kjemikalier.
UV stabil. til utebruk. Tørketid: Ca. 60 minutter ved 20 gr.
C og 60% RH fuktighet. Påføring: Pensel, malerull eller
malesprøyte. Dekkevne: 1 ltr. rekker til ca. 3 til 5 kvm, alt etter
overflatens beskaffenhet og påføringsmetode. Rengjøring:
Påføringsredskaper rengjøres grundig i alminnelig lunkent
vann. Oppbevaring: Tørt og frostfritt, utenfor barns
rekkevidde. OBS: Foreta alltid prøvepåføring for produktet
og overflatens forenlighet.
Skal omrøres før og under bruk.
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Naturrød

Mocca

FORNY STEINENE DINE
STAY CLEAN EFFEKT
LANG HOLDBARHET
LETT Å PÅFØRE
HEMMER MOSE OG ALGER

* Opp til 5 års holdbarhet

STEN- OG FLISEMALING

www.stonecolor.dk

Utviklet og produsert av
Nowocoat Industrial A/S
www.stonecolor.dk

StoneColor®
Sten- og flisemaling

til sugende og porøse overflater som fliser og sten.
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Malt med StoneColor ® - Skifergrå

Vannbasert
Mange års holdbarhet
Hemmer mose og alger
Utrolig slitesterkt, med nano-teknologi

1

Rens med
StoneCleaner™

2

Mal med
StoneColor ®
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Nyt resultatet

