
 
 

   PIELIETOJUMS  
• Aizsargā un atjauno pulēta, neapstrādāta un bojāta dabīgā 

akmens sākotnējo krāsu. 

• Dziļi iesūcas materiālā un aizsargā to no ūdeņainiem vai taukainiem 
traipiem un netīrumiem. 

• Ideāli piemērots visiem akmens materiāliem, darba virsmām un 
jebkuriem dekoratīviem akmens priekšmetiem. 

• Lieliski piemērots lietošanai iekšdarbos un ārdarbos. 

 
 
 
 
 
 
 

   PRIEKSROCĪBAS  
• Atjauno apdares materiālu virsmu. 

• Izmantošanai telpās vai ārpus tām. 

• Nedzeltē, iztur UV starojumu un nodrošina ilgstošu aizsardzību. 

• Laba pārklātspēja. 

• Neveido virsmas plēvi. 

• Apstrādātās virsmas ir piemērotas saskarē ar pārtiku. 

 
 
 
 
 

 

   DARBA APRAKSTS  
Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai. 

 
Uzklāšana: Uzklāt STONE PLUS uz sausas un tīras virsmas, 

izmantojot saru otu vai citu piemērotu darbarīku. Uzklāšanas laikā 

berzēt virsmu ar drānu, lai atvieglotu produkta iekļūšanu un pilnībā 

noņemtu lieko sastāvu. Pa virsmu var staigāt jau pēc 8 stundām. Lai 

veicinātu krāsas atjaunošanos, uzklāt vairākas produkta kārtas ar 

vismaz 8 stundu intervālu. 

Virsmas uzturēšana: Izmantot atšķaidītu CLEANER PRO. 
 

Tikai profesionālai izmantošanai: izsmidzināt produktu (bezgaisa 

sistēma) uz vertikālām virsmām, līdz tās ir piesātinātas, un izmantot 

piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus, kā norādīts drošības 

datu lapā. 
 

Uzmanību: 
Kad akmens ir apstrādāts ar STONE PLUS, to nevar atjaunot sākotnējā stāvoklī. 
Pirms visas virsmas apstrādes veikt pārbaudi nelielā laukumā, lai pārbaudītu galīgo 
krāsu. Dažiem materiāliem, kas ieklāti ārpus telpām, ieteicams atkārtot apstrādi katru 
gadu, lai optimāli saglabātu atjaunojošo efektu. 
Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību. Nelietot produktu 
ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus. 
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STONEPLUS 
ŪDENI UN EĻĻU 

AGRŪDOŠS 

AIZSARGPĀRKLĀJUMS 

AR KRĀSU ATJAUNOJOŠU 

 

 
AKMENS UN AGLOMERĀTI, MARMORS, 

GRANĪTS 

Ar 1 litru 

sastāva: 

Pulēts 

30/50m
² 
 

15/25m

PATĒRIŅŠ 

"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un 

aprēķināts vienai kārtai" 

 
Iepakojums: 
375 ml pudeles; 12 pudeles vienā kastē. 

1 litra kannas, 6 gab. vienā kastē 

5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē 

UZMANĪBU 
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē . 
Viena diska tīrīšanas iekārtas izmantošana ir atļauta tikai gadījumā, ja tā ir 
pilnīgi nebojāta. 

 
TEMPERATŪRAS 
Uzglabāt produktu pie temperatūras robežās no 0° līdz 30°C. 
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 5° līdz 30°C. 

 

STONEPLUS dziļi iesūcas materiālā un aizsargā to no ūdeņainiem vai 
taukainiem traipiem un netīrumiem. Tas arī atjauno šuvju krāsu, 
nedzeltē un iztur UV starojumu. 

 
 

Ar 1 litru sastāva: 
Pulēts akmens 30/50m² 
Nepulēts akmens 15/25m² 
 
"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un 
aprēķināts vienai kārtai" 


