
STONECOLOR

StoneColor er udviklet på basis af den sidste nye nanoteknologi , herunder pigmenter, som ved en spec. unik fremstillingsproces er 
tilført hidtil usete egenskaber, såsom stor indtrængning i overfladerne, god vedhæftning, stor slidstyrke, ekstra UV stabilitet, samt 
modstandsdygtig overfor olie, vand og de fleste normale husholdnings produkter fra dagligdagen. Tåler kørsel og parkering af biler. 
Desuden laves StoneColor i 5 standardfarver og en farveløs, så den dækker de fleste farvebehov til fliser og belægningssten, men vil 
også kunne laves i spec. farver efter ønsker, ved fastsatte minimumsmængder.

Produkt:   StoneColor 
Anvendelse:   Maling, beskyttelse og imprægnering af udendørs mineralske flise og sten belægninger.
Farver:    Betongrå, skiffergrå, naturrød, mocca, sort og farveløs. 
Spec. kemi:   Baseret på Nano teknologi Crosslinking Resins og UV stabile pigmenter. 
Basis:    Vandbaseret anvendes ufortyndet og må efter behov. Fortyndes med max 10 % vand.  
Egenskaber:   Stærk vedhæftning, utrolig slidstærk, tåler olie/vand/kemikalier/UV stabil. 
Vægtfylde:   Afhængig af type og farve fra 1,1 til 1,15 kg pr. ltr. 
Tørretid:   Ca. 60 minutter ved 20 Gr. C og 60 % RH fugtighed. 
Påføring:   Pensel, malerulle eller malesprøjte. 
Rækkevne:   1 ltr. rækker til ca. 3 til 5 kvm alt efter overfladens beskaffenhed og påføringsmetode. 
Rengøring:   Påføringsredskaber rengøres grundigt i almindeligt lunkent vand. 
Emballage:   20 ltr.
Opbevaring:   Tørt og frostfrit uden for børns række vidde.
Malkode:   93 0-1

TEKNISKE DATA

PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE

StoneColor er et spec. udviklet produkt til maling og 
overfladebehandling af belægninger udendørs på sugende 
eller porøse overflader såsom fliser og belægningssten. Disse 
belægninger vil typisk forefindes på arealer såsom indkørsler, 
terrasser, rundt om swimmingpools, men kan også med fordel 
anvendes på større offentlige arealer og pladser, hvor før 
nævnte belægningstyper er anvendt.
StoneColor påføres på den ønskede overflade efter denne er 
gjort grundigt rent for fedt, smuds, støv m.m.. Rengøringen 
foretages med StoneCleaner alt efter hvilken type overflade 
der skal behandles og hvor gammel og snavset den er. Når 
overfladen er gjort grundigt ren med StoneCleaner afvaskes 
eller spules den endnu engang med almindelig koldt eller 
lunkent vand. Belægningen skal stå til den er gennemtør ca 
4 – 12 timer alt efter vejr og temperatur forhold. Herefter 
kan StoneColor påføres direkte på den rensede overflade, 
der påføres 1 ltr. pr. 3 – 5 kvm. alt efter påføringsmetode og 
overfladens beskaffenhed og sugeevne.

Den færdigbehandlede overflade kan benyttes for lettere 
persontrafik efter ca. 12 timer og mere intensiv trafik af køretøjer 
efter min. 24 timer alt efter vejrforholdene, den fuldstændige 
gennemhærdning vil ske efter ca 14 dage.

Skal omrøres inden og under brug.

Foretag altid prøveopstrøg for kontrol af produktet og overfladens 
forenelighed, vedhæftning og udseende.

For pæneste resultat påføres 1 lag StoneColor på en overflade, så 
vær omhyggelig med arbejdet.
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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.


