Skötselanvisningar Steinfix 40 och 60 på
Terrazzogolv
Bruksanvisning:
NYA GOLV UNDER BYGGNADSPERIODEN: Steinfix 60 läggs på utspätt 1:4
direkt efter att golven är finslipade. Strykes på med svamp, mopp,
kombiskurmaskin eller vaxpåläggare.
NYA GOLV INNAN DE ANVÄNDS: Innan en impregnering kan göras måste
golvytan vara ordentligt rengjord med t ex Steinfix 40. För att Steinfix 60 skall
verka på bästa sätt får det inte finnas polish, smuts, olja, kalksten- eller
cementrester kvarpå ytan.
IMPREGNERING-PORFYLLNING: Steinfix 60 strykes ut på golvet utspätt,
ca 2,5 dl till 10 liter vatten. Tvåla in stengolvet och låt blandningen verka en stund. Blandningen
tränger ner i golvytan och golvet blir gradvis mättat. Behandlingen upprepas till golvet är impregnerat.
DAGLIG SKÖTSEL:
Steinfix 60 skall användas för den dagliga skötseln c:a 4 gånger av 5 eftersom produkten underhåller
impregneringen och är neutral i brukslösning.
Doseringen för daglig skötsel är 0,5 dl till 10 liter vatten vid maskinell städning.
0,2 - 0,3 dl till 10 liter vatten vid manuell städning.
Steinfix 40 skall användas för den dagliga skötseln c:a 1 gånger av 5 eftersom produkten rengör och
tar bort överskott av impregneringen från Steinfix 60.
Doseringen för daglig skötsel är 1 dl till 10 liter vatten vid både maskinell och manuell städning.
Produktfakta steinfix 60:
pH-värde: koncentrerad 10,0 i brukslösning 7,8
Densitet: 1,01 kg/l
Miljöpåverkan: ingen
Hållbarhet: 2 år
Lagringsföreskrifter: lagras frostfritt
Dosering: se bruksanvisning
Speciella egenskaper: en neutral naturprodukt som är anpassad till stengolv.
Steinfix 60 ger stenen en ordentlig impregnering samtidigt som den har stor
tvättförmåga. Torkar inte ut stenen.
Säkerhetsföreskrifter:
Vätska i ögonen kan vara irriterande, skölj med vatten. Vid förtäring, skölj
munnen och drick mjölk. Vid upprepade besvär kontakta läkare.
Innehållsdeklaration:
Natursåpa 15-30%, glyconat 05-%, parfym samt vatten.
För mer information läs säkerhetsdatablad.
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