UNDERHÅLLSSATS FÖR NATURSTEN
Underhållssats för köksbänkar, badrumsbänkar och öppna spisar
Lämplig för polerad och slipad marmor, granit och andra ytor av natursten

- användningsfärdig
- användarvänlig
- vattenbaserad
- ekologiska produkter

DURABILITY

MADE IN ITALY

UNDERHÅLLSATSEN INKLUDERAR:

NR 3 – "CREAM STONE"

- Flaska med rengöringsmedel STONE CLEAN
- Flaska med fläckskyddsmedel ACQUA SEAL
- Flaska med polerande rengöringskräm CREAM STONE
- Ett par gummihandskar
- Återanvändbara vita dukar (skölj bara rena i ljummet vatten)

Polerande rengörings- och underhållskräm
(Olämplig för golv eller slipade/matta ytor)
Bruksanvisning: Omskakas väl före användning. Applicera en
måttlig mängd på ytan och sprid ut jämnt med cirkelrörelser
med hjälp av en av de medföljande vita dukarna. Låt verka i
några minuter och polera sedan med dukens rena sida för att
polera ytan blank. Använd de medföljande gummihandskarna
för att undvika hudirritation.

NR 1 – "STONE CLEAN"
Flerfunktionellt neutralt rengöringsmedel, perfekt för
förberedande rengöring av alla ytor.
Bruksanvisning: Användningsfärdig produkt. Spraya rengöringsmedlet över ytan och rengör med hjälp av en av de medföljande vita dukarna. Efter rengöring är det viktigt att skölja ytan
grundligt med rent vatten för att få bort eventuella rester.

NR 2 – "ACQUA SEAL"
Vattenbaserat fläckskyddsmedel
Efter applicering skyddar Acqua Seal naturstensytan mot intrång
av alla vatten- eller oljebaserade ämnen. Vissa naturliga stenarter (marmor, kalksten) är syrakänsliga.
Vi rekommend att hålla ytan ren och avlägsna alla fläckar
omedelbart.
Produkten förblir effektiv vid korrekt applicering enligt
instruktionerna och vid korrekt underhåll; se till att inte använda
några rengöringsmedel baserade på lösningsmedel, syror eller
alkalier. Vi rekommenderar att årligen applicera ett skikt av
Acqua Seal på ytor som används intensivt. Innan produkten
appliceras, se till att naturstensytan är ren och torr. Full effekt
uppnås inom 24-48 timmar, sedan kan ytan användas normalt
igen.
Bruksanvisning: användningsfärdig produkt. Ha på dig de
medföljande gummihandskarna vid applicering. Applicera
ett skikt Acqua Seal på en torr rengjord yta med hjälp av den
medföljande vita duken. Vid särskilt absorberande ytor kan ett
andra skikt appliceras efter en timme.
Åtgång: 200 ml Acqua Seal Polerad sten: 4 till 6 m2,
slipad sten 1 till 2 m2.

Garanti

Det är slutanvändaren som ansvarar för val av lämpliga försiktighetsåtgärder för säker hantering och användning av våra
produkter med utgångspunkt i våra anvisningar. Ta reda på
korrekt applicering och användning som beskrivs på etiketten
av varje flaska. Tekniska råd, vare sig muntliga, skriftliga eller
baserade på provningar, ges i god tro men utan någon garanti.
Användning eller hantering av produkterna är bortom vår kontroll,
lämpligheten bör provas på användarens eget ansvar. Under
inga omständigheter åtar Stone Care Europe eller Granitop sig
något ansvar gentemot kunden eller någon annan part för
någon oförutsedd skada eller följdskada, oavsett dess orsaker.
PROVA ALLTID FÖRST.

www.granitop.se

Tel. 08-559 21 994

Underhållsatsen är producerad av:
STONE CARE EUROPE S.R.L.
Via L. Spallanzani, 8, 24061 Albano S. Alessandro (BG), ITALY
Tel. +39 035 581270

