
STONEPRIMER

StonePrimer er et nyt, unikt og yderst effektivt produkt til imprægnering og beskyttelse af såvel nye som gamle flisebelægninger af 
beton/cement i indkørsler og terrasser rundt om pools samt bygninger og bygningsdele, såsom facader eller tage af tegl, beton, puds, 
eremit, kalksandsten, leca, cellebeton/gasbeton, kort sagt alle naturlige sten- og betonmaterialer, der er sugende.
Ved imprægnering med StonePrimer opnår man en øjeblikkelig og varig beskyttelse på overfladen og i dybden, mod indtrængning af 
vand/fugt, smuds og skidt samt olie og fedt. Desuden hæmmer StonePrimer begroning af grønne belægninger som mos og alger.

StonePrimer giver en såkaldt usynlig beskyttelse af overfladen. Påføres overflades, der forinden skal være rengjort med vand og 
StoneCleaner, så alt smuds, grønne belægninger, samt olie og fedt er afrenset.
Når overfladen er helt tør, påføres StonePrimer med rulle, pensel, eller sprøjte i så tyndt et lag som muligt. 1 ltr. rækker til 4 - 25 kvm. 
pr. ltr. afhængig af påføringsmetode og overfladens beskaffenhed og sugeevne. Man må aldrig lade overfladen svømme i StonePrimer 
og det skal kun påføres 1 gang i et tyndt lag. Foretag altid en test på et lille felt, for at konstatere om den pågældende overflade og 
materiale er forenligt med StonePrimer. Må kun påføres med et lavt tryk.

Farveløse spec. olier baseret på den nyeste nanoteknologi, der trænger dybt ned i materialet og forsegler overfladen og beskytter 
denne mod vand, olie og fedt, men er diffusåben, således at materialet bevarer sin evne til at ånde og tillader gennemtrængning af 
vanddamp. StonePrimer leveres klar til brug og anvendes ufortyndet. 
Omrøres inden brug. Opbevares tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.

Tørretid:  Ca. 1 time ved 20° C. 

Rengøring: Anvendte redskaber, herunder pensler, rulle eller sprøjte, rengøres efter brug med lunkent vand. 

Malkode 93: 00-1

VOC indhold: 5g/l.
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COATING THE FUTURE

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores 
produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.


