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PIFFA UPP DINA 
MARKSTENAR SNABBT & 

LÄTT

MÅLNING AV STEN OCH 
PLATTOR

*Upp till 5 års hållbarhet

ANVÄNDNING
StoneColor är speciellt utvecklat för målning och ytbehandling 
av beläggningar
utomhus på absorberande och porösa ytor. StoneColor® 
appliceras på den önskade ytan efter att denna gjorts ren 
noggrant från fett, smuts, damm m.m. Rengöringen bör 
göras med StoneCleanerTM och högtryckstvätt eller borste, 
beroende på vilken slags yta som ska behandlas och hur 
gammal och nedsmutsad den är.Skiffergrå

Svart

Förnya dina  
markstenar med
StoneColor®

Betonggrå

Allteftersom åren går blir terrasser, 
markstenar och uppfarter slitna, 
fläckiga och fula som resultat av 
vatten, frost, mossa, algbildning 
och smuts. Att köpa nya markstenar 
är dyrt, och att få dem lagda kostar 
ännu mer. Så ta den lätta vägen 
och behandla dina markstenar med 
StoneColor®. Det går snabbt och 
lätt. StoneColor® är en särskild 
ytbehandling som penslas på dina 
existerande markstenar, som efter 
behandlingen åter blir attraktiva med 
en sil- kesmatt finish.
StoneColor® grundar sig på de 
senaste framste- gen inom nano-
teknologi. Det är även en miljövänlig 
produkt, eftersom färgen är 
vattenbaserad. StoneColor® avvisar 
smuts, olja och vatten och håller i 
många år tack vare extrem slitstyrka 
och stort motstånd mot vädrets 
makter. 

Här kan Du spara både mycket 
pengar och tid. Se mer information 
och inspiration på 
www.stonecolor.dk

Utvecklat och producerat av
Nowocoat Industrial A/S

Naturröd

Mocca

• FÖRNYA DINA STENPLATTOR
• STAY CLEAN EFFEKT
• LÅNG HÅLLBARHET
• ENKEL ATT APPLICERA
• HÄMMAR TILLVÄXTEN AV  
 MOSSA OCH ALGER

TEKNISKA DATA
Produkt: StoneColor® Användning: Skydd och impregnering 
av mineraliska belägg- ningar utomhus Spec. kemi: Baserat 
på Nano-teknologi Crosslinking Resins och UV-stabila 
pigment Bas: Vattenbaserad, används outspädd och kan 
vid behov spädas ut med 10% vatten. Egenskaper: Stark 
vidhäftning, otroligt slitstark, tål olja, vatten, kemikalier. UV-
stabil, för utomhusbruk. Torktid: Ca 60 minuter vid 20 °C 
och 60% relativ fuktighet. Applicering: Pensel, målarroller 
eller målarspruta. Räckvidd: 1 liter räcker till ca 3 till 5 
kvm beroende på appliceringsmetod och ytans struktur. 
Rengöring: Appliceringsredskapen rengörs grundligt i vanligt 
ljummet vatten. Förvaring: Torrt och frostfritt och otillgängligt 
för barn. OBS: Gör alltid en provapplicering för att ta reda 
på produktens och ytans förenlighet.
Ska omröras före bruk

WITH NANOTECHNOLOGY



Målade med StoneColor® - Skiffergrå

Tvätta med  
StoneCleaner™1
Måla med  
StoneColor®2
Njut av  
resultatet3

StoneColor®

Målning av sten och plattor
Till absorberande och porösa ytor

• Vattenbaserad
• Håller i många år
• Hämmar moss- och algbildning
• Enormt slitstark tack vare Nano-teknologi


