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   PIELIETOJUMS  
• Krāsu atjaunojošs aizsargpārklājums 

• Aizsargā un atjauno pulēta, neapstrādāta un sabrukuša 

dabīgā akmens sākotnējo krāsu. 

• Iekļūst dziļi materiālā un samazina netīrumu uzsūkšanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   PRIEKSROCĪBAS  
• Atjauno apdares materiālu virsmu. 

• Produkts ar ļoti zemu GOS emisiju palīdz iegūt Leed 

kredītpunktus saskaņā ar ASV un Itālijas protokoliem. 

• Ūdens bāzes produkts: videi draudzīga virsmas apstrāde. 

• Pateicoties tam, ka šis ir ūdens bāzes produkts, tas 

uzklājams uz pamatnēm ar mitrumu, tāpēc to var uzklāt 

dažas dienas pēc virsmas mazgāšanas, saīsinot darbam 

nepieciešamo laiku. 

• Tas arī atjauno šuvju krāsu, nedzeltē un neveido virsmas 

plēvi, un iztur UV starojumu. 

• Neveido virsmas plēvi. 

• Apstrādātās virsmas ir piemērotas saskarē ar pārtiku. 

 
 
 
 
 

   DARBA APRAKSTS  
Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai. 

 
Uzklāšana: Pilnībā samitrināt sauso un tīro virsmu ar STONE PLUS 

ECO, izmantojot saru otu, sūkli vai citu uzklāšanas rīku. Uzklāšanas 

laikā berzēt ar sūkli vai drānu, lai veicinātu produkta uzsūkšanos, un 

rūpīgi noņemt lieko sastāvu. Pa virsmu var staigāt jau pēc 4 

stundām. Attīrīt virsmas, izmantojot ar STONE PLUS ECO 

samitrinātu drānu, un berzēt. 

Lai uzlabotu aizsardzību, apstrādi var noslēgt ar MP90 ECO 

XTREME 4 stundu laikā. 

 
Virsmas uzturēšana: 

Darba virsmām, palodzēm un galdiem izmantot REFRESH vai 
CLEANER PRO, kas atšķaidīts 1:200. 

 
 
 

Uzmanību: 
Kad akmens ir apstrādāts ar STONE PLUS ECO, to nevar atjaunot sākotnējā stāvoklī. 
Pirms visas virsmas apstrādes veikt pārbaudi nelielā laukumā, lai pārbaudītu galīgo 
krāsu. Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus. 
Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību. 
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STONEPLUS ECO 
ŪDENS 
BĀZES 
SASTĀVS 

DABĪGAIS AKMENS, MARMORS, GRANĪTS 
KRĀSU PASTIPRINOŠS 

AIZSARGPĀRKLĀJUMS 

Ar 1 litru 
sastāva: 

Pulēts 
30/50m² 

Nepulēts 
akmens 

15/25m² 

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 
Lietojot telpās, ieteicams nodrošināt pietiekamu vēdināšanu, lai veicinātu 
žūšanu. 
Uzglabāt vēsā, sausā vietā. 
Āra grīdas segums pirms apstrādes ir pareizi jāieklāj, un tam jāatbilst visām 
īpašajām prasībām, ieskaitot: pietiekamu slīpumu, pareizi izveidotas 
deformācijas šuves, perfektu izolāciju no pamatnes, pierādītu noturību zemu 
temperatūru apstākļos. 
Lietošanas laikā un produkta žūšanas laikā telpas pietiekami vēdināt. 
Produkts neaizsargā virsmas no skābju agresīvo iedarbību. 

 
TEMPERATŪRAS 
Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C 
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 10° līdz 30°C. 

 

STONEPLUS ECO dziļi iesūcas materiālā un aizsargā to no 
ūdeņainiem vai taukainiem traipiem un netīrumiem. Tas arī atjauno 
šuvju krāsu, nedzeltē un neveido virsmas plēvi, 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" 


