
SKYDDA DINA MARKSTENAR
IMPREGNERING ÖKAR LIVSLÄNGDEN

VATTENOLJE
AVVISANDE AVVISANDE



Nya markstenar är dyra och ett stort projekt som tar 
lång tid. Så skydda istället de gamla  med impreg-
nering, öka livslängden och spara pengar. Marksten 
blir starkare när de impregneras med NowoSeal och 
gör dem mer hållbara vilket ökar livslängden.

Impregnering är ett skydd mot fukten eftersom 
vatten inte är bra för mineralytor då det kan orsaka 
frostsprängningar som skapar hål i stenen och gör 
det möjligt  för alger och mossa mm att växa.

ÄR DINA MARKSTENAR  
OCKSÅ SMUTSIGA?



Rena och fina markstenar är också mer inb-
judande till en middag på terrassen, och denna 
impregnering försvårar fläckbildning från exem-
pelvis en god middag med rött vin, läsk, olja, kaffe 
och kryddor

Livslängden på markstenen blir längre, eftersom 
impregnering minskar nedbrytningen och de 
skador som vattnet orsakar.
Underhållet blir lättare en årlig rengöring av mark-
stenen med Neutralon, som din lokala specialist 
kan hjälpa dig med, så förebyggs smutsig mark-
sten på din uteplats, uppfart samt fastighetens 
övriga stenbelagda partier.
Marksten måste rengöras noggrant med speciell 
utrustning som tar bort all smuts och gör klart för 
impregnering.

FÖRSTÄRKER MARKSTENEN
FÖRE

EFTER

• Ökar livslängden
• Stärker ytan
• Lättare underhåll
• Förhindrar smuts och olja
• Ger nytt liv och färg
• Dansk kvalitetsprodukt
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HELA DITT HUS KAN SKYDDAS ! 
Ditt tak och din fasad vill du säkert ha ren och fin, och 
det gäller väl även din marksten? Det är vackert när 
fastigheten är väl underhållen och till det har vi de rätta 
produkterna såsom färg, rengörings- och impregner-
ingsmedel. 
Se möjligheterna på vår hemsida www.nowocoat.dk 
för att få kontakt med din lokala takspecialist som kan 
hjälpa dig med att utföra det förebyggande arbetet för 
ett vackert hus.

DIN LOKALA SPECIALIST:OM NOWOCOAT
Nowocoat är en Dansk färg- och lackproducent med röt-
ter från 1861. Vi vågar påstå att vi är nördar när det gäller 
målning av tak och byggnadens övriga ytor. Vårat fokus 
ligger i att finna innovativa och funktionella lösningar för 
alla typer av tak från Norr till söder. Därmed får du det 
bästa och mest hållbara tak över huvudet nu och i fram-
tiden. Självklart har vi även utvecklat produkter för skydda 
fasader och marksten. Kanske är det därför som vi är en av 
Europas ledande takfärgsproducenter.


