VEDLIKEHOLDSSETT FOR NATURSTEIN
Vedlikeholdssett for benkeplater på kjøkken og baderom og peis
Egnet for polerte og slipte overflater av marmor, granitt og naturstein

- klar til bruk
- brukervennlig
- vannbasert
- øko-produkter

DURABILITY

MADE IN ITALY

INNHOLD I SETTET:

NR 3 – "CREAM STONE"

- Flaske “STONE CLEAN” rengjøringsmiddel
- Flaske “ACQUA SEAL” anti-flekk behandling
- Flaske “CREAM STONE” polerende rengjøringsmiddel
- Et par av gummihansker
- Gjenbrukbare hvite kluter (skal bare skylles i varmt vann)

Polerende rengjørings- og vedlikeholdskrem
,
(Ikke egnet for gulvområder eller slipte/matte
overflatebehandlinger)
Bruksanvisning: Rist godt før bruk. Påfør sparsomt på overflaten
og spre jevnt med sirkulære bevegelser med en av de hvite
klutene som medfølger. La virke i et par minutter, deretter poler
med klutens rene side til overflaten blir skinnende. Husk å bruke
medfølgende gummihansker for unngå eventuell hudirritasjon.

NR 1 – "STONE CLEAN"
Nøytralt flerbruks rengjøringsmiddel, ideelt for forhåndsrengjøring
av alle overflater.
Bruksanvisning: Bruksklart produkt. Spray rengjøringsmiddelet på
overflaten og rengjør ved bruk av en av de hvite kluter som
medfølger. Når overflaten er ren, er det viktig å skylle bort
eventuelle overflødige rester med rent vann.

NR 2 – "ACQUA SEAL"
Vannbasert anti-flekk behandling
Etter påføringen beskytter Acqua Seal dine natursteinoverflater
mot absorbering av vann elle oljebaserte stoffer. Enkelte naturstein (marmor, kalkstein) forblir sensitive mot syreetsing. Vi anbefaler å rydde opp eventuelt søl umiddelbart som en del av godt
renhold. Produktet forblir effektivt ved riktig påføring i henhold til
instruksjonene og ved å følge riktige vedlikeholdsprosedyrer uten
bruk av løsemiddel-, syre- eller alkaliebaserte rengjøringsmidler.
Vi anbefaler å påføre et strøk av Acqua Seal årlig på områder
som er i hyppig bruk. Før påføring av behandling sørg for at
natursteinen din er ren og tør. Fullstendig effektiv i løpet av 24-48
timer før man kan fortsette vanlig bruk av overflaten.
Bruksanvisning: Bruksklart produkt. Vennligst ha på medfølgende
gummihansker når du påfører behandling. Påfør ett strøk av
Acqua Seal på en ren og tørr overflate ved bruk av den hvite
kluten som medfølger. I tilfelle av svært absorberende overflater
påfør enda et strøk om én time.
Dekning: 200 ml Acqua Seal
Polert stein: 4 til 6 m2, slipt stein 1 til 2 m2

Garanti

Det er sluttbrukerens ansvar å fastsette riktige forholdsregler ved
håndtering og bruk av våre produkter basert på våre anbefalinger. Du skal gjøre deg kjent med anvisninger for riktig påføring og bruk som er angitt på etiketten på hver flaske. Teknisk
veiledning, muntlig eller skriftlig eller i form av forsøk, er tilgjengelig
i god tro men uten garanti. Påføring og håndtering av produkter
er utenfor vår kontroll, bør kontrolleres for egnethet, og derfor ditt
eget ansvar.
Hverken Stone Care Europe eller Granitop skal under ingen
omstendigheter holdes ansvarlig ovenfor kunden eller noen
andre for tilfeldige eller følgeskader, imidlertid foranlediget.

TEST ALLTID FØRST.

®

Utstråling til kjøkkenet!
www.granitop.no

Tel. 21 93 53 19

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

