
ACTIVA STENFIX 1 – djuprengöring

För djuprengöring av sten, betong och terrazzo. Alkalisk. Gör effek-
tivt rent och avlägsnar effektivt alla typer av allmänt smuts, olja, sot 
etc. Produkten är kraftfull men skonsam mot sten och kakel.
pH 13,5 konc.

Instruktioner: 

Det får inte vara någon lös smuts (t.ex. sand eller grus) på golvytorna. 
Activa Stenfix 1 doseras med 0,1-0,3 dl till 10 liter vatten. Öka dosering-
en vid stark nedsmutsning. Låt blandningen verka på golvet i ca 10 
minuter. Se till att ytan är våt under de ca 10 minuter produkten verkar. 
Avlägsna överskottsvätska med en mopp eller våtsug. Skölj med kallt 
vatten och sug upp igen. 

Innan impregnering med Activa Stenfix 2 måste golvet torka ordentligt.

STENFIX 1-2-3-METOD FÖR STENGOLV
För natursten, betong och terrazzo

ACTIVA STENFIX 1

ARTIKEL ANTAL/FP ART.NR

Flaska 1 liter 6 37211

Dunk 5 liter 2 37215

ACTIVA STENFIX 2

ARTIKEL ANTAL/FP ART.NR

Flaska 1 liter 6 37221

Dunk 5 liter 2 37225

ACTIVA STENFIX 3

ARTIKEL ANTAL/FP ART.NR

Flaska 1 liter 6 37231

Dunk 5 liter 2 37235

ACTIVA STENFIX 2 – impregnering

Produkt för porfyllning av natursten, betong, terrakotta och terrazzo (för inomhusbruk). Activa 
Stenfix 2 hindrar smuts och föroreningar att tränga ner i porerna. Produkten lyfter fram stenens 
struktur, gör den något mörkare och tillför samtidigt glans. pH 8,0 konc.

Instruktioner: 

Golvet ska vara torrt och hålla rätt temperatur. Lufttemperaturen vid behandling bör vara mellan 
10-30° C. Eventuellt gammalt polermedel avlägsnas. 

Rengör golvet noggrant med Activa Stenfix 1. Applicera Activa Stenfix 2 i koncentrerad form på 
golvet. Fördela ut tunt och jämnt med en mopp eller mjuk borste. På absorberande ytor lägger 
man ytterligare 1-2 lager efter att det första är torrt (måste torka mellan varje lager). För mer 
information se produktblad.

ACTIVA STENFIX 3 – underhåll

Produkt för underhåll av alla typer av sten, betong och terrazzo. Rengör mycket effektivt sam-
tidigt som den förser ytan med en hållbar skyddsfilm. Lämplig för daglig rengöring. Kan också 
användas för impregnering i koncentrerad form. pH 10,4 konc, ca 8,5 bruksl.

Instruktioner: 

Avlägsna först smuts, olja, kalk- och cementrester med ett grovrengöringsmedel, till exempel 
Activa Stenfix 1. Täck sedan golvet gradvis med Activa Stenfix 3 i ett blandningsförhållande på 
0,3-0,5 dl till 10 liter vatten. Upprepa tills det har bildats en skyddsfilm på ytan. 

För mer information se produktblad.
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