Steinfix 60

NATURSÆBE SPECIELT UDVIKLET TIL NATURSTEN

Steinfix 60 er en natursæbe specielt udviklet til natursten. En kombineret vaske-/ plejemiddel og
forseglingsvæske, for mineralske gulve, baseret på naturprodukter, pH-værdi 8.
Steinfix 60 kan bruges på alle typer gulve, der tåler vand, men er specielt udviklet til naturstens gulve.

Egenskaber

Anvendelser

Steinfix 60 er et neutralt naturprodukt tilpasset til stengulve. Tilfører
overfladen en kraftig plejefilm samt en stor renseevne, pH-værdi i
brugsopløsning ca. 8.0.

Nye gulve – før gulvet tages i brug:Gulvet skal rengøres grundigt før
imprægnering.Overfladen skal renses for snavs, olie, kalkslør og
betonrester.

Steinfix 60 er svanemærket og miljøvenligt.

Vandtætning/porelukning: Anvendes i opløsning: 5 dl til 10 liter
vand. Påfør sæben på gulvet. Lad opløsningen sidde på gulvet i et
stykke tid. Opløsningen vil gennemtrænge gulvet og fylde det
gradvist. Gentag behandlingen til gulvet er fyldt, og der er en
beskyttende film på overfladen. Fjern dunkle skygger og misfarvning
fra sæben ved at tørre dem væk med en fugtig moppe. Brug af
Ecobeton Concrete Cure® som base på beton og terrazzo
anbefales.

Steinfix 60 rengør sten- eller betongulve. Den imprægnerer
porerne.
Steinfix 60 giver en beskyttende virkning ved at skabe en film, der
giver glans og gør rengøringen nem.
Steinfix 60 stopper indtrængning af olie, støv og fedt og gør gulvet
let at vaske.

Egenskaber
Holdbarhed

Permanent ved korrekt opbevaring

Antændelighed

Ikke relevant

Miljørisiko

Ingen

Opbevaring

Opbevares frostfrit

Toksicitet

Ingen

PH

8.0

Beskyttelse af betongulve
Under byggearbejde: Anvendes koncentreret (5 dl til 10 liter vand).
Påføres med moppe eller voks-coater

Daglig rengøring
Produktet er fremstillet med en næsten neutral pH-værdi. Hvis der
bruges Steinfix 60, tørrer gulvet ikke ud. Stenen bevarer sit naturlige
udseende og tidligere behandlinger bevares og vil forhindrer
forurening, snavs osv. I at trænge ind i stenen. Steinfix 60 efterlader
en skinnende og beskyttende film og holder gulvet let at rengøre.
Daglig rengøringsopløsning: 0,5 -1,0 dl til10 liter vand, afhængigt af
vandets hårdhed og hvor beskidt gulvet er.

Forsigtig
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke indtages. Brug altid
handsker. Søg straks læge ved indtagelse. Produktet er registreret
hos: Giftinformationen på Bispebjerg Hospital. Tlf: 35 31 60 60.

Bemærk:
Oplysningerne i dette datablad er korrekt efter vores nuværende viden. Produkterne er
af højeste kvalitet og standard med hensyn til produktionstolerancer. Da det er umuligt
at udføre en kontrol af anvendelsen af produktet, er der ingen udtrykkelige eller stiltiende
garanti for så vidt angår det endelige resultat og intet ansvar accepteres direkte eller
indirekte ved brug af produkterne. Købere og brugere opfordres til at foretage test før
anvendelse.
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