
Skydda keramik, 
natursten och betong 
från smuts och fläckar 
Stenolja Porös ger ett hållbart skydd 
till all porös sten som förkommer inom 
byggnation och heminredning. Keramik, 
sand- och kalksten, betongplattor och 
marktegel kan alla dra stor nytta av att 
behandlas. Motståndskraften mot bland 
annat fett och syra ger många fördelar. 

Produkten innehåller varken gifter eller 
lösningsmedel och kan därför användas 
även i känsliga miljöer där särskilda 
miljökrav föreligger.
En yta som skuras upprepade gånger 
med maskin mattas över tiden. Ytan 
kan då återställs genom att en mindre 
mängd olja bonas in.
Ytor som behandlas antar en djupare 
färgton då alla håligheter fylls med olja. 

Arbetsbeskrivning

Produkten kan appliceras på flera olika 
vis. Nedan beskrivs den metod som ger 
bäst resultat. Konsultera med din säljare 
för alternativa metoder.

1. Tvätta ytan mycket noga för att inte 
riskera att smutsfläckar blir permanenta. 
Olja och fett är särskilt viktiga att få 
bort. Låt ytan torka ordentligt innan du 
påbörjar nästa steg.

2. Produkten skall appliceras varm på 
ytor där slitaget förväntas vara stort. 
Vid normalt slitage appliceras oljan 
rumstempererad. En uppvärmd olja får 
en förändrad viskositetet och ger en 
djupare inträngning. Arbetstemperatur 
är mellan 120-130 grader. Värm oljan 
i en fritös eller i en rostfri kastrull med 
separat termometer.

3. Där stenen är porös kommer mer 
produkt att sugas in och fylla porerna. 
För produkt från ytor som har mättats 
till ytor som fortfarande suger. Fortsätt 
med denna procedur tills ytan har blivit 
helt mättad och inte tar mer olja.

4. Produkt som inte sugits upp av 
underlaget inom 20 minuter om oljan är 
uppvärmd och 1-2 timmar om oljan är 
rumstempererad, skall tas bort. Torka 
upp överskottet med trasa eller papper.  

Innehåller: Derivat av linolja.

Åtgång: Beroende på stenens täthet 
och vilket resultat som önskas. 1 liter 
räcker vanligtvis till 5-8 m2.

Torrhalt: 100%.

Torktid: Ytan kan användas efter 24 
timmar. 

Förpackningar: Finns i 1 och 5-liters 
förpackningar.

Observera: Använda trasor, svampar 
och dylikt blötläggs och förvaras i tät-
slutande påse. Produkten är oxiderande 
och kan därför i kombination med 
fibrösa material självantända.
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 Torstuna Hyvlinge 4 
SE-749 72 Fjärdhundra 
Tel: 0171-550 60


