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STONEPLUS preniká hlboko do materiálu a dlhodobo ho chráni pred 
vodnými a mastnými nečistotami. Oživuje tiež spoje, nežltne a je 
odolný proti UV žiareniu

NA ČO SLÚŽI
• Chráni a zvýrazňuje pôvodnú farbu lesklých, vyhladených, 

neopracovaných prírodných kameňov a prírodných kameňov so 
starým vzhľadom.

• Preniká do hĺbky materiálu a chráni ho pred vodnými a olejovými 
škvrnami a nečistotami.

• Ideálny pre rímsy, pracovné dosky kuchýň a dekorácie.
• Dokonalý pre interiéry i exteriéry.

VÝHODY
• Vytvára farebné odtiene na všetkých povrchových úpravách.
• Pre interiéry i exteriéry.
• Nežltne, je odolný voči UV žiareniu a má dlhodobý ochranný účinok.
• Veľmi vysoká výťažnosť.
• Odstraňuje „kanáliky“, ktoré sa vyskytujú v žule.
• Nevytvára povrchový film.
• Ošetrené povrchy sú vhodné na styk s potravinami.

AKO SA POUŽÍVA
Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. Aplikácia: STONE 
PLUS aplikujte štetcom alebo iným aplikátorom na suchý a čistý 
materiál. Počas aplikácie handrou rozmasírujte povrch, aby ste 
uľahčili prienik prípravku a úplne odstráňte jeho prebytok. Po povrchu 
je možné chodiť po 8 hodinách. Na získanie väčšieho farebného 
rozlíšenia aplikujte viac vrstiev prípravku v 8-hodinových intervaloch. 
Údržba: rozriedený roztok prípravku CLEANER PRO. URČENÝ LEN 
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE: na zvislých povrchoch aplikujte 
prípravok striekaním (systém airless) a dávkujte ho, dokiaľ ho daný 
povrch už neprijíma, a použite pritom vhodné OOP, v súlade s pokynmi 
v bezpečnostnom liste. 

Upozornenie:
Po ošetrení kameňa prípravkom STONE PLUS už nie je možné obnoviť jeho 
pôvodný stav. Pred ošetrením povrchu skontrolujte účinok vytvárania farebných 
odtieňov na malej časti kameňa.
Na niektoré materiály kladené v exteriéri sa odporúča aplikovať prípravok každý rok, 
kvôli zachovaniu optimálneho ozdravujúceho estetického účinku.
Nechráni pred pôsobením kyseliny.
Neaplikujte prípravok v prípade ak je predpovedaný dážď.

TEPLOTY
Skladovacie teploty
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 do 30 °C.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Po použití obaly zrecyklujte.
• Použitie jednokotúčového čistiaceho stroja je dovolené len v prípade, ak sú 

všetky súčasti zariadenia úplne neporušené.

Balenia
375 ml: kartón po 12 ks.
1 liter: kartón po 6 ks.
5 litrov: kartón po 4 ks.

VÝDATNOSŤ
Jeden liter prípravku postačuje na:

Lesklé kamene 30/50 m²

Neopracované kamene 15/25 m²
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa 
na jednu vrstvu“

OCHRANNÝ OŽIVUJÚCI 
PRÍPRAVOK ODPUDZUJÚCI 

VODU A OLEJ
KAMEŇ A AGLOMERÁTY, MRAMOR, 
GRANIT
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